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Seznam zkratek 
 

 

 

AO/ASIF   Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, Pracovní skupina 

pro otázky osteosyntézy 

ADL   skóre Activities af daily living  

BMD   kostní minerálová hustota 

BP  brochopneumonie 

CCP  cervikokapitální endoprotéza 

CMP   cévní mozková příhoda 

CRI   chronická renální insuficience 

DCS  dynamický kondylární šroub 

DHS  dynamický kyčelní šroub 

DM  diabetes mellitus 

FIM  skóre Functional Independence Measure 

Hb   hemoglobinemie 

Hk   hematokrit 

HŢT   hluboká ţilní trombóza 

CHOPN  chronická obstrukční plicní nemoc 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

IM   infarkt myokardu 

IMC   infekce močových cest 

M. d´A  skóre Merle d´Aubigne 

MMSE  skóre Mini-mental state exam 

MODS syndrom multiorgánového selhání 

NNP  Nemocnice následné péče 

OS   osteosyntéza  

PF  proximální femur 

PFN  proximální femorální hřeb 

PMN   psychomotorický neklid 

RR  risk ratio 

TE/PE  tromboembolie/plicní embolie 

TEN  tromboembolická nemoc 

TEP  totální endoprotéza 
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1. Cíl práce 

 

Komplexní problematika zlomenin horního konce stehenní kosti je ve 

středu zájmu kliniků i výzkumníků jiţ po mnohá desetiletí. Se svojí vysokou 

incidencí a váţnými následky ve smyslu zvýšené mortality a rozvoje funkčních 

omezení s nutností následné ústavní péče představují tyto zlomeniny závaţný 

sociální, ekonomický, etický i technický problém. 

 

Cíle práce byly následující: 

a) poskytnout souborný přehled klasifikace zlomenin horního konce 

stehenní kosti s důrazem na moderní klasifikační schéma skupiny 

AO/ASIF, 

b) zpracovat přehledně problematiku vývoje metod ošetřování zlomenin 

horního konce stehenní kosti se zachycením nejmodernějších dostupných 

léčebných postupů, 

c) provést literární rešerši v publikačně bohaté oblasti výzkumu 

epidemiologie a prevence zlomenin horního konce stehenní kosti a 

vyvodit závěry, jeţ bude moţné pouţít ke zpracování a hodnocení vlastní 

vědecké práce, 

d) naplánovat a provést prospektivní studii faktorů ovlivňujících mortalitu a 

funkční výsledky u pacientů vyššího věku se zlomeninou horního konce 

stehenní kosti, léčených operačně, a to v podmínkách našeho pracoviště, 

e) identifikovat a přehledně zdokumentovat rizikové faktory ovlivňující 

mortalitu a funkční výsledky a posoudit příčiny výskytu těchto faktorů, 

dále porovnat výsledky s dostupnými recentními i staršími pracemi, 

f) dosaţené výsledky vlastního výzkumu prezentovat v tisku ve formě 

léčebných doporučení pro sekundární a terciární prevenci. 
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2. Úvod 

 

2.1 Rozvaha 

 

Vyšší počet úmrtí seniorů po zlomenině proximálního femuru v průběhu 

prvního roku sledování byl potvrzen řadou studií [1, 28, 33, 58, 90]. Rozhodující 

pro prognózu těchto pacientů je identifikace faktorů spojených s vyšším rizikem 

úmrtí. Za faktory zvyšující riziko úmrtí těchto pacientu jsou podle různých 

autorů povaţovány vyšší věk, muţské pohlaví, morbidita, špatná úroveň 

mobility před úrazem, dlouhý interval úraz-operace, pooperační komplikace 

celkové i lokální [1, 20, 23, 31, 32, 35, 38, 49, 54, 66, 82, 101, 105]. 

 

Proto jsme provedli vlastní studii zaměřenou na zjištění vlivu 

anamnestických údajů, typu zlomeniny, způsobu léčby, komplikací a výskytu 

dekubitů v časném pooperačním období u pacientů vyššího věku operovaných 

pro zlomeninu proximálního femuru v našich podmínkách. Zároveň jsme měli 

za cíl ověřit vliv těchto faktorů na riziko úmrtí postiţených pacientů a 

identifikovat faktory ovlivňující výskyt dekubitů v dané skupině pacientů. 

 

Přesné posouzení vlivu jednotlivých faktorů na mortalitu a funkční 

výsledky v našich podmínkách nám poskytne neocenitelné vodítko v plánování 

péče o tyto pacienty ve smyslu sekundární a terciární prevence. 

 

Na základě literární rešerše lze konstatovat, ţe dekubity jakoţto faktor 

ovlivňující mortalitu a funkční výsledky po traumatologických výkonech nejsou 

tématem dostatečně prozkoumaným, validní studie na ortopedických pacientech 

pocházejí z osmdesátých let minulého století. V těchto pracích bylo zjištěno 

zvýšení mortality a prodlouţení doby hospitalizace při výskytu dekubitů, 

velikost souboru však nebyla dostatečná k průkazu signifikance. 

 

Tvorba dekubitů a jejich lokalizace jakoţto snadno identifikovatelný 

faktor, ovlivňující finální výsledek, by mohly představovat jednoduchý nástroj 

v řízení léčby a ošetřovatelské péče o pacienty po zatěţujících výkonech 
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v oblasti proximálního femuru a v prevenci závaţných komplikací úrazu, k nimţ 

patří úmrtí či prodlouţení doby hospitalizace. 

 

Pokud by se hypotéza na zkoumaném vzorku pacientů potvrdila, bylo by 

moţné dosledovat faktory, podílející se na vzniku dekubitů. V této souvislosti by 

se jevilo velmi zajímavým potvrdit souvislost mentálního stavu pacienta a 

četnosti výskytu dekubitů, zaznamenaný v několika předchozích popisných 

studiích bez stanovení signifikance, případně za pomoci dalších 

identifikovaných faktorů vypracovat jednoduchý nástroj ke stanovování rizika, 

který by bylo moţno pouţít k posouzení míry jeho závaţnosti. 

 

2.2 Přehled klasifikace zlomenin proximálního femuru 

 

 V přehledu se zaměříme na klasifikaci zlomenin krčku a zlomenin 

pertrochanterických, zlomeniny hlavice femuru jsou raritní a v našem souboru 

pacientů se nevyskytly. 

 

Prvotní pojetí klasifikace zlomenin proximálního femuru na supra- a 

infratrochanterické podal Kocher [cit. sec. 34]. Postupně bylo zpřesňováno. 

 

Jiţ první práce týkající se klasifikace zlomenin krčku napadají myšlenku 

členění na intra- a extrakapsulární zlomeniny poukazem na odchylný průběh 

úponu kloubního pouzdra na přední a zadní straně horního konce femuru. 

Doporučují spíše klasifikovat s ohledem na moţnou poruchu cévního zásobení. 

Zlomeniny poté dělí na mediální a laterální podle průběhu linie ve vztahu ke 

vstupu cév do krčku. Druhou skupinu pak představují pertrochanterické 

zlomeniny bez bliţší specifikace [34]. 

 

 Dalším uváděným způsobem klasifikace je dělení dle mechanismu 

vzniku (dle Böhlera), a sice na nestabilní addukční zlomeniny (tvořící 4/5 všech 

zlomenin krčku) a většinou stabilní zaklíněné abdukční zlomeniny. Matti či 

Delbet navrhli komplexnější členění na zlomeniny horního konce krčku, 
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mediální zlomeniny krčku, intermediární zlomeniny (dnes bazicervikální), 

zlomeniny pertrochanterické a subtrochanterické [cit. sec. 109]. 

 

 Pauwels se ve své práci zabýval mechanickými vlastnostmi lomné linie 

v závislosti na sklonu lomné plochy. Originální zákres (obr. 2.2.1) přehledně 

znázorňuje průběhy sil a tlaky v lomné linii u mediálních addukčních zlomenin: 

1. stupeň – zaklíněná abdukční zlomenina s úhlem sklonu do 30 °, v linii lomu 

působí takřka výlučně síly podporující hojení; 2. stupeň – šikmá lomná plocha o 

úhlu sklonu 30-50 ° při nestabilní addukční zlomenině, kompresní síly v linii 

ještě zčásti působí; 3. stupeň – nepříznivý sklon nad 50 °, na linii nepůsobí ţádné 

kompresní síly, pouze střiţné a taţné, které brání tvorbě svalku [cit. sec. 109]. 

 

 

Obrázek 2.2.1 Klasifikace zlomenin krčku femuru dle Pauwelse, 1. aţ 3. 

stupeň [cit. sec. 109] 

 

 Garden (1961) navrhoval ve své práci klasifikaci zlomenin krčku 

s ohledem na vitalitu hlavice (posouzení poškození cévního zásobení). Zajímala 

ho míra dislokace před repozicí a rozlišoval 4 stupně: 1. stupeň – infrakce nebo 

kompresní zaklíněná abdukční zlomenina, existuje vysoké riziko poškození 

cévního zásobení a nekrózy hlavice; 2. stupeň – úplná zlomenina bez dislokace, 

příznivá z hlediska cévního zásobení; 3. stupeň – úplná zlomenina s částečnou 

dislokací s varus deformitou; 4. stupeň – výrazná varózní dislokace s defektem 

kosti na zadní straně krčku [cit. sec. 19]. 

 

 V ohledu zlomenin pertrochanterických Böhler navrhl dělit do čtyř typů 

podle průběhu lomné linie: první typ s linií na bazi krčku bez většího posunu 



 11 

úlomků; druhý typ s linií procházející trochanterickým masivem, malý 

trochanter odlomen, linie prochází svisle Adamsovým obloukem, dislokace do 

coxa vara; třetí typ s šikmo probíhající linií, bazí krčku zaklíněnou do 

trochanterického masivu a odlomeným malým trochanterem; čtvrtý typ s linií 

probíhající podél baze krčku, proximální diafýza ve vnitřní rotaci (obr. 2.2.2). 

Zvláštní kategorií jsou podélně probíhající diatrochanterické (dnes 

intertrochanterické) zlomeniny [cit. sec. 53, 64]. 

 

 

Obrázek 2.2.2 Klasifikace pertrochanterických zlomenin dle Böhlera I.-IV 

typ [53] 

 

 V dnešní době se ke klasifikaci zlomenin v této oblasti s výhodou uţívá 

klasifikačního systému vypracovaného skupinou AO [92]. Jeho přednostmi jsou 

jednoduchost, moţnost členění do podskupin, logické uspořádání, určitá 

univerzálnost i uţitečnost pro rozhodování o způsobu ošetření. Zlomeniny 

stehenní kosti patří do anatomické skupiny 3, femur. Horní konec kosti skupina 

1. Dále následuje označení závaţnosti zlomeniny – A, B, C. Podrobnější členění 

podle průběhů lomných linií umoţňuje další číselné kódování (1-3). Celý kód 

pak vypadá například takto: 31A3.2. Platí, ţe čím vyšší čísla za písmenem, tím 

závaţnější typ zlomeniny. Schématický přehled linií a jejich klasifikací pro 

krček a oblast pertrochanterickou podávají obrázky 2.2.3 a 2.2.4. Rentgenové 

obrazy vybraných zlomenin pak obrázky 2.2.5-2.2.10. 
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B1.1  B1.2  B1.3  

 

B2.1  B2.2  B2.3  

 

B3.1 B3.2 B3.3  

Obrázek 2.2.3 Klasifikace zlomenin krčku femuru dle AO [92] 

A1.1 A1.2 A1.3  

 

A2.1 A2.2 A2.3  

 

A3.1 A3.2 A3.3  

Obrázek 2.2.4 Klasifikace pertrochanterických zlomenin femuru dle AO 

[92] 
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Obrázek 2.2.5 Zlomenina krčku femuru 31B1.2[92] 

 

Obrázek 2.2.6 Zlomenina krčku femuru 31B3.2 [92] 



 14 

 

Obrázek 2.2.7 Pertrochanterická zlomenina femuru 31A1.1 [92] 

 

Obrázek 2.2.8 Pertrochanterická zlomenina femuru 31A2.2 [92] 
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Obrázek 2.2.9 Trochanterická zlomenina femuru 31A3.1 [92] 

 

Obrázek 2.2.10 Trochanterická zlomenina femuru 31A3.3 [92] 

 



 16 

2.3 Přehled léčby zlomenin proximálního femuru 

 

 V ohledu vývoje léčby je nutné rozdělit zlomeniny horního konce femuru 

na tři izolované oblasti. Jedná se o oblast krčku femuru, oblast 

pertrochanterickou a oblast vlastní hlavice. Zlomeniny hlavice kosti stehenní 

přicházejí raritně a ve skupině pacientů, na něţ byl zaměřen náš výzkum, se 

prakticky nevyskytují. Nebudeme se jim proto v dalším textu věnovat. 

 

 Při pohledu do historie se velmi zajímavou jeví oblast vývoje léčby 

zlomenin krčku femuru. Prvním výjimečným počinem byl Langenbeckův pokus 

o extraaktikulární sešroubování zlomeniny krčku femuru v roce 1848, který byl 

moţná i kvůli fatálnímu výsledku na dlouhou dobu poslední. Autoři první 

poloviny minulého století rozhodovali o způsobu léčby podle rozdělení na 

stabilní a nestabilní typ zlomeniny. Zlomeniny stabilní nebyly reponovány, ale 

pacienti byli uloţeni na čtyři týdny na lůţko a končetina byla fixována 

k Braunově dlaze. Poté byly vymodelovány sádrové kalhoty, umoţňující jiţ 

chůzi. Tyto byly ponechány další měsíc. Po dvou měsících byl povolován plný 

nášlap [34, 109]. Jiţ tehdy autoři varovali před nebezpečím proleţenin a 

závaţných onemocnění plic, zvláště bronchopneumonie. Později autoři 

doporučovali zkrátit dobu pro imobilizaci a následnou vertikalizaci [53]. 

 

U nestabilních zlomenin se na počátku minulého století doporučovala 

funkční léčba s časnou mobilizací. Paklouby se tvořily takřka ve všech 

případech. Při algické chůzi se doporučovalo uţití dlahy dle Thomase (obr. 

2.3.1). 

 

V roce 1909 zavedli Withman a Löfberg léčbu vysokým sádrovým 

obvazem od podpaţdí ke špičkám prstů, naloţeným v extenzi, abdukci a vnitřní 

rotaci (obr. 2.3.2), kdy zhojení dosahovali po 6- aţ 8měsíční aplikaci obvazu. 

Letalita tohoto postupu činila u pacientů vyššího věku aţ 50 % [cit. sec. 34, 

109]. 
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Obrázek 2.3.2 Vysoký sádrový obvaz dle 

Withmana [109] 

 

Obrázek 2.3.1 Dlaha dle Thomase [34] 

 

Dalším pokrokem byla v roce 1925 konstrukce a úspěšné uţití 

trojlamelového hřebu (v originálních pracích nazývaného klínu) Smith-

Petersenem. Výkon probíhal jakoţto krvavá repozice a zahřebování. Tato 

technika byla v roce 1932 zdokonalena Jerusalemem a Sven-Johansonem, kteří 

zavedením vodícího drátu pro hřeb docílili moţnosti provádět výkon zavřeně za 

kontroly rtg přístroje. 

 

K operaci se ve 40. letech přistupovalo optimálně 1-2 týdny od úrazu, 

v mezidobí byla aplikována extenze za kondyly femuru. Výkon byl prováděn na 

extenčním stole. Nejprve se provedla repozice zlomeniny tahem a polohováním, 

následně rtg kontrola (obr. 2.3.3). Lékaři si byli dobře vědomi rizika poškození 

zbylých cév vyţivujících hlavici, a proto nedoporučovali násilnou repozici [53]. 

Poté se krátkým řezem přistoupilo k oblasti trochanterického masivu, bylo 

zavedeno několik drátů a opět provedeno rtg snímkování. Pokud byla pozice 
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dobrá, byl na drát v nejlepší pozici natlučen trojlamelový hřeb a údery na 

trochanter docíleno komprese ve zlomenině (obr. 2.3.4) [64, 109]. 

 

 

Obrázek 2.3.3 Poloha pacienta při hřebování zlomeniny krčku femuru [109] 

 

Obrázek 2.3.4 Zavádění trojlamelového hřebu dle Sven-Johansona 

[109] 
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 Některá německá pracoviště tento výkon prováděla v lokální anestezii! 

Pro přesnější cílení se po repozici před zhotovením rtg snímku na pacienta 

naloţila kontrastní mříţka (dle Jeschkeho) z přední strany kyčle, dle jejíţ pozice 

vůči fragmentům se pak pomocí různých cílících zařízení zaváděly vodicí dráty. 

 

Uváděné doporučené směry zavádění hřebu se lišily. Pauwels a 

Grießmann doporučovali vodorovný směr, za vhodnější se na konci 40. let 

povaţovaly středně strmý směr dle Böhlera a strmý dle Küntschera. Výsledky 

léčby ukazuje obr. 2.3.5. Mobilizace pacienta z lůţka probíhala 8. pooperační 

týden a zhojení proběhlo dle dobové literatury v 80-90 % případů [109]. 

 

Obrázek 2.3.5 Smith-Petersenův hřeb [34] 

 

Technika se dočkala několika zdokonalení. V roce 1938 začal Nyström 

uţívat třech gracilnějších hřebů. V roce 1941 K. H. Bauer doporučoval 

hřebování dvěma klíny, někdy jeden nebo i oba zaváděl transartikulárně ke 

zlepšení fixace (zvláště v případech léčby pakloubů). Pouţívaly se i různé 

prostředky k fixaci hřebu v řidší kosti trochanterického masivu. Küntscher sám 

vyvinul hřeb tvaru V, který se zaváděl strmě a dotýkal se Adamsova oblouku 

[cit. sec. 18]. 
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Jakoţto léčebný postup byla doporučována i extrakce hlavice s pokusem 

o zapření trochanteru do acetabula [34]. Naopak se v 50. letech nedoporučovalo 

uţití šroubů, které dle Böhlera vedly k zamezení komprese ve zlomenině a tím 

ke vzniku pakloubu [53]. Na světě jiţ byla generace tzv. nezakliňujících se 

šroubů (dle Charnleyho, Lundholma, Maatze), nicméně doba AO skupiny se 

teprve blíţila… 

 

 

Obrázek 2.3.6 Čepelová úhlová dlaha profilu U [77] 

 

Vývoj hřebů pokračoval, přes hřeb Böhlerův (1957) po nejrigidnější 

z celé skupiny, hřeb Laingův (1961), který měl průřez tvaru H. Uţívaly se 

rovněţ hřeby fixované dlahou k diafýze dle McLaughlina (obr. 2.3.13). První 

práce skupiny AO z roku 1965 jiţ uvádějí uţití čepelové úhlové dlahy U profilu, 

která se po repozici a předsekání kanálu zaváděla a po následném dotlučení 

fixovala jedním či dvěma šrouby k diafýze. Důraz byl kladen na dokonalou 

repozici a impakci ve zlomenině (obr. 2.3.6) [77].  
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 V pozdějších verzích AO manuálu se uvádí pro zlepšení fixace 

subkapitálních i laterálních zlomenin zavedení antirotačního šroubu (či dvou 

šroubů). Objevují se rovněţ tahově zaváděné šrouby (obr. 2.3.7) a první 

poţadavek na osteosyntézu zlomenin krčku femuru do 6 hodin od úrazu a 

evakuaci nitrokloubního hematomu [78]. 

 

 

Obrázek 2.3.7 Tahově zaváděné šrouby pro osteosyntézu krčku [77]. 

 

Další z léčebných moţností představovala aloplastika. Její rozvoj se udál 

především v souvislosti s řešením koxartróz a nekróz hlavice femuru, nicméně 

uţívaly se i v případech zlomeniny krčku femuru. 

 

K prvním pouţitelým typům patřily akrylátové protézy Judeta, které však 

byly náročné na aplikaci v terénu fraktury a vyţadovaly subkapitální linii. 

Němečtí autoři nedoporučovali jejích uţití u čerstvých zlomenin [53]. Thomson 

proto po neúspěších s akrylátovými protézami přistoupil k uţívání kovových 

endoprotéz tvaru ţárovky, modifikovaných později Austinem Moorem do tvaru 
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s dříkem, podobnému dnešním monoblokům. Materiálem bylo vitalium nebo 

nerezová ocel (obrázek 2.3.8). Thomson doporučoval uţití u čerstvých zlomenin 

u pacientů nad 70 let věku a pakloubů u pacientů nad 60 let věku [65]. Čech 

doporučoval uţití u pacientů nad 70 let věku kvůli moţnosti časnější mobilizace 

[18]. 

 

Obrázek 2.3.8 Thompsonova modifikace endoprotézy 

 

U pakloubů se spíše prováděla déza zajištěnými hřeby (obr. 2.3.9). 
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Obrázek 2.3.9 Déza zajištěným hřebem v případě pakloubu krčku 

 

 V otázce léčby zlomenin krčku femuru v současné době se budeme pro 

obsáhlost dané problematiky věnovat pouze léčbě u pacientů nad 70 let věku. 

Minimální počet zjištěných stabilních zlomenin, které důkladně dovyšetříme CT, 

léčíme konzervativně krátkým pobytem na lůţku s následnou vertikalizací a 

častými rtg kontrolami. Počet takto léčených pacientů dnes činí méně neţ 2 %. 

 

U zlomenin nestabilních přichází do úvahy pokus o osteosyntézu, dnes 

nejčastěji metodou dynamického kyčelního šroubu, eventuelně doplněného 

antirotačním šroubem, nebo zajištěného hřebování typu PFN-A (oba implantáty 

viz oddíl o řešení pertrochanterických zlomenin). Dbáme na časnost výkonu a 

dokonalou repozici, evakuujeme nitrokloubní hematom. Pacienty časně 

vertikalizujeme (do 3 dnů po výkonu), ovšem nutnost bezpodmínečného 
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odlehčování při vertikalizaci činí tuto metodu vhodnou pouze pro biologicky 

velmi vitální jedince. 

 

 Častěji proto přistupujeme k implantaci totální nebo cervikokapitální 

endoprotézy, které se vyvinuly z původních návrhů Judeta a Thomsona a u nás 

byly zdokonaleny Čechem a kol. Dle biologického věku pacienta volíme buďto 

totální endoprotézu (TEP) u biologicky mladších do zhruba 75-80 let věku a u 

biologicky starších implantujeme cervikovkapitální endoprotézu (CCP) (obr. 

2.3.10 a 2.3.11). Éra bipolárních CCP odeznívá, nevýhody převáţily výhody, 

v současné době implantujeme většinou modulární CCP, jeţ umoţňují díky 

moţnosti odpojení hlavice od dříku revizi a eventuelně implantaci TEP bez 

nutnosti extrakce femorální komponenty. Rovněţ TEP dnes implantujeme 

v modulární podobě s různými moţnosti tloušťky a délky dříku a délky krčku 

k dosaţení co nejvěrnější anatomické rekonstrukce ve smyslu délky končetiny a 

ukotvení protézy. CCP a do určité míry i TEP má výhodu časné zatíţitelnosti, 

takţe lze provést i u pacientů se zhoršenou spoluprací. 

 

Obrázek 2.3.10 Cervikokapitální endoprotéza – monoblok 
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Obrázek 2.3.11 Totální endoprotéza kyčelního kloubu – modulární 

 

 Pokud budeme sledovat historický vývoj řešení zlomenin 

pertrochanterických, zjistíme, ţe tato zlomenina patřila v první polovině 

minulého století k těm oblíbeným, neboť dle slov van Evanse (1949): „Pokud 

poraněný nezemře, zlomenina se takřka vţdy zahojí“ [53]. 

 

 Léčba byla dle původních prací „snadná“, stačilo zlomeninu na 14 týdnů 

znehybnit a zabránit zkrácení fragmentů a jejich rotaci. K tomu se uţívalo 

polohování na Braunově dlaze s naloţením extenze za kondyly femuru s aplikací 

zátěţe o velikosti jedné sedminy tělesné hmotnosti. Jiţ tehdy autoři varovali 

před nakládáním dlouhodobých extenzí za tuberozitu tibie. K zamezení zhojení 

v zevní rotaci se uţívalo druhého tahu aplikovaného na laterální část 

transkondylického drátu (obr. 2.3.12). Po 3-4 týdnech, kdy došlo k povolení 

svalového tonu, bylo moţné zátěţ postupně sníţit, tah však nikdy nerušit před 

vypršením 10. týdne [34, 109]. Mortalita konzervativního postupu činila 40 % 

[53]. Dekubity se vyskytovaly v 45 % a infekce v 8 %. 
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Obrázek 2.3.12 Léčba pertrochanterické zlomeniny na extenzi [109] 

 

 V polovině 50. let se nedoporučovalo pokoušet se o osteosyntézu těchto 

zlomenin kvůli nedostatečné hustotě materiálu v trochanterické oblasti. 

Průkopníkem osteosyntézy pertrochanterických zlomenin byl Moore (1934). 

Pokud se osteosyntézy prováděly, pak modifikovanými Küntscherovými hřeby 

nebo strmě zavedenými Smith-Petersenovými hřeby [64]. 

 

 Změna nastala v 60. letech. Začalo se aktivněji přistupovat 

k osteosyntéze, v ţivot byla uváděna nová technická vylepšení. Statistické údaje 

potvrdily zlepšování přeţití i sníţení počtu komplikací. Mortalita operační léčby 

činila v 60. letech 16 %, komplikace jakéhokoliv typu se vyskytly v 38 % 

případů [53]. K osteosyntézám se uţívaly hřeby fixované dlahou k diafýze dle 

McLaughlina, Ehalta (obr. 2.3.13), strmě zavedených hřebů Küntscherových 

nebo technicky náročného hřebování z mediální strany zahnutým hřebem dle 
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Leziuse (přehled obr. 2.3.14). K osteosyntéze se přistupovalo po několika dnech 

extenze za tuberozitu tibie, která vedla k repozici ve zlomenině. 

 

 

Obrázek 2.3.13 Hřeb fixovaný dlahou dle McLaughlina [53] 

 

 

Obrázek 2.3.14 Hřebování dle McLaughlina, strmým hřebem dle 

Küntschera, dle Leziuse [53] 
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 Skupina AO v 60. letech doporučovala osteosyntézu uţitím krvavé 

repozice a naloţením čepelové dlahy s dlouhou diafyzární částí, případně při 

odlomení velkého trochanteru doplněné jeho šroubovou osteosyntézou (obr. 

2.3.15). Pokud vznikne kostní defekt v pertrochanterické oblasti, doporučovalo 

se jeho vyplnění kostním cementem (metylmetakrylátem). I v prvním manuálu 

AO najdeme slova o tom, ţe tuto operaci lze ve vzácných případech provést 

v lokální anestezii [77]. 

 

 

Obrázek 2.3.15 Čepelová dlaha se šrouby pro tříštivou trochanterickou 

zlomeninu [77] 

 

 Čech v 70. a 80. letech v souladu s názory AO skupiny z té doby 

doporučoval stabilní pertrochanterické zlomeniny osteosyntézovat úhlovou 

čepelovou dlahou, kondylární čepelovou dlahou či T dlahou z vlastní produkce 

(obr. 2.3.16), u nestabilních doporučoval osteosyntézu čepelovou dlahou 

s valgizací dle Debrunera a Čecha [18, 77]. 
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Obrázek 2.3.16 T dlaha pro stabilní pertrochanterické zlomeniny [18] 

 

 V 70. letech se rozšířila technika hřebování dle Endera, vycházející 

z prací Hackethala. Zavádělo se několik silnějších hřebů extrafokálně 

z mediálního kondylu femuru za současné repozice zlomeniny (obr. 2.3.17). 

Uţívání techniky vymizelo v 90. letech minulého století. 
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Obrázek 2.3.17 Hřebování svazkem hřebů dle Endera 

 

V průběhu let 90. byly na trh uvedeny první nitrodřeňové zajištěné hřeby 

s moţností fixace krčku (Gama hřeb, proximální femorální hřeb) (obr. 2.3.19) a 

propracována byla i technika dlahové osteosyntézy skluznými šrouby (systém 

dynamického kyčelního či kondylárního šroubu) (obr. 2.3.18a,b). 
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Obrázek 2.3.18a Dynamický kondylární šroub 

 

Obrázek 2.3.18b Dynamický kyčelní šroub 
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Obrázek 2.3.19 Proximální femorální hřeb 

 

 V klinické praxi dlouho dominovalo vzhledem k ceně a dobrým 

zkušenostem uţívání dynamického skluzného šroubu, v posledních letech je 

však patrný odklon k technikám hřebovacím. Důvodem je častější podcenění 

situace u dlahové osteosyntézy s následným nevyhnutelným selháním montáţe a 

nutností reoperace. Dalším důleţitým faktorem je vyšší mechanická odolnost 

hřebové montáţe z důvodu přiblíţení nosné části k místu maximální zátěţe. 

 

 V naší klinické praxi řešíme zlomeniny bazicervikální a stabilní 

pertrochanterické pomocí DHS, ostatní pomocí hřebů. Etabloval se hřeb PFN, 

nejnovější vývoj přinesl modifikaci – hřeb PFN-A (obr. 2.3.20). Pacienti jsou 

časně (do 3. pooperačního dne) mobilizováni z lůţka a dle míry stability 

montáţe mají povolenou částečnou zátěţ. Plnou zátěţ povolujeme dle rtg obrazu 

nejčastěji od 4. aţ 6. týdne. K prohojení dochází většinou do 3 měsíců. 
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Obrázek 2.3.20 Proximální femorální hřeb-A 
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2.4 Epidemiologie zlomenin proximálního femuru 

 

 Problematika epidemiologie zlomenin proximálního femuru je 

v literatuře diskutována jiţ několik desetiletí. Zvláště od konce druhé světové 

války je v tomto ohledu prováděno intenzivní sledování. Tento dlouhý časový 

úsek nám zároveň umoţňuje porovnávat trendy a vývoj v dané problematice 

v pohledu srovnání sdělení z 50.-80. let minulého století s údaji recentními. 

 

 Příčiny 

 V ohledu příčiny zlomenin se uvádí vysokoenergetické trauma v 3 % 

případů, naproti tomu v 97 % jsou zlomeniny spojené s nízkoenergetickým 

traumatem [59, 61]. V této kategorii celkem 75 % pádů při vstávání nebo chůzi, 

7 % pádů ze ţidle nebo lůţka, 3,5 % pádů se schodů. Roční období vliv na 

incidenci nemá [2]. Naproti tomu data z 50. let ukazují vyšší četnost úrazů na 

ulici (19,8 %) a dokonce v nemocnici (7,2 %), i vyšší podíl násilí jakoţto příčiny 

úrazů (6,8 %) [14]. 

 

 Incidence 

Incidence zlomenin činí v závislosti na sledované populaci 50-

700/100.000 obyvatel [2, 5, 59, 60, 104, 106, 107]. Nejvyšší incidence je u 

kavkazské rasy v industrializovaných zemích, například ve Skandinávii 

v porovnání s Oceánií, na severní polokouli obecně, ve městech [12]. Studie 

z Islandu vykazují dokonce incidenci 2.000/100.000 obyvatel [60]. Nárůst 

incidence je signifikantní u ţen, na rozdíl od muţů [13, 61]. Pro Severní 

Ameriku se výskyt vyvíjí od 250.000 případů ročně z 80. let po odhadovaných 

500.000 případů ročně v roce 2030 [67]. 

 

Kumulativní incidence zlomenin PF je u 85letých ţen vysoká (15 %) a u 

85letých muţů jen mírná (5 %) [16, 112]. Riziko vzniku zlomeniny PF 

v průběhu ţivota činí u ţen 11-23 % a u muţů 3-11 % [59]. 

 

Incidence je u pacientů s anamnézou osteoporotické zlomeniny vyšší, neţ 

u pacientů, kteří takový typ zlomeniny neutrpěli a činí zhruba 23 % [16, 96]. 
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Průměrný odstup mezi po sobě následujícími zlomeninami u jednoho pacienta 

byl dle jednotlivých prací 3-3,5 roku [94, 96]. Celkově se druhé zlomeniny PF 

podílejí na jejich celkovém výskytu 5-10 % [96]. Obecně je v případě druhé 

zlomeniny tendence k výskytu stejného typu fraktury [94]. 

 

Nárůst incidence byl prokazován zvláště v 80. a 90. letech [106, 110, 

111], novější práce hodnotící údaje z 90. let a později nezaznamenaly statisticky 

významný nárůst incidence [29]. Pro porovnání činila incidence těchto zlomenin 

ve 20. letech 10/100.000 obyvatel [76]. Práce z našeho prostředí prokázaly 

nárůst chirurgicky řešených počtů případů [8]. 

 

Zlomeniny proximálního femuru jsou v populaci nad 65-70 let nejčastěji 

se vyskytující osteoporotickou zlomeninou – 37 % ze všech porotických 

zlomenin, následovány zlomeninami distálního radia (18 %) a proximálního 

humeru (10 %) [6]. 

 

Věk 

Věk představuje riziko vzniku zlomeniny proximálního femuru [6], 

riziko s věkem roste exponenciálně [12, 16]. U muţů nad 75 let je signifikantní 

nárůst zlomenin ročně o 5-6 %, u ţen o 6 % [46], dle některých prací nárůst u 

muţů je na hranici signifikantnosti [87]. 

 

Pohlaví, poměr muţi:ţeny 

 Poměr výskytu zlomenin u muţů a ţen činí 1:2,4-4,2 [5, 12, 13, 16, 70, 

76, 98, 112]. Ţeny měly ve stejném věku jako muţi vyšší riziko výskytu 

zlomeniny [6]. I v ohledu pohlaví je větší výskyt u kavkazské rasy, neţ u 

afričanů [12, 15]. Poměr incidence mezi muţi a ţenami však s rostoucím věkem 

klesá z 1:4,5 na 1:1,5 [52]. 

 



 36 

Poměr incidence se rovněţ liší v závislosti na rase, africká a asijská 

populace vykazuje poměr muţi:ţeny 1:1 aţ 1:0,6 [112]. 

 

Rasa 

Vyšší incidenci vykazuje kavkazská rasa, v porovnání s afričany a 

asijskou rasou [12, 15, 70]. V rámci kavkazské rasy mají vyšší incidenci 

Skandinávci a obyvatelé Severní Ameriky, naproti tomu nejniţší Jihoevropané a 

Jihoameričané [15, 112]. 

 

 Nutriční a hormonální faktory  

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) [12]. 

Riziko zlomeniny narůstá exponenciálně s redukcí BMD [16, 17, 70]. 

 

Další jsou faktory hormonální, především časnější menopauza [12]. Tzv. 

1. typ osteoporózy při deficienci estrogenu vede k primární ztrátě spongiózní 

kosti a predisponuje spíše ke zlomeninám obratlů a distálního radia. Naproti 

tomu tzv. 2. typ osteoporózy, který je důsledkem věku a vzniká jako následek 

redukce aktivity osteoblastů a zhoršení absorbce Ca, vede ke ztrátě kortikální i 

spongiózní kosti a predisponuje ke zlomeninám proximálního femuru [15, 16]. 

 

Prevalence osteoporózy je u ţen 6krát vyšší, neţ u muţů [61]. 

Rizikovými faktory pro osteoporózu u pacientů se zlomeninami proximálního 

femuru jsou alkohol a kouření [72]. 

 

 Typ zlomeniny 

 Typy zlomenin v práci z 50. let dle anatomické klasifikace činí: 

bazicervikální 18,5 %, pertrochanterické 60,3 %, subtrochanterické 14,7 % [14]. 

Novější práce uvádějí podíl zlomenin krčku a pertrochanterických na úrovni 1:2 

aţ 1:1 [66, 112]. Podíl všech typů zlomenin narůstá s věkem stejným způsobem 

[16]. U obou pohlaví je proporce rozloţení jednotlivých typů zlomeniny stejná 

bez ohledu na věk [16]. Vývoj podílu jednotlivých typů zlomenin podává Fin a 

spol.: 70. léta 32 % trochanterických zlomenin, 80. léta 44 % a 90. léta 68 % 
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[29]. Lze tedy konstatovat, ţe se změnilo zastoupení těchto zlomenin. Starší 

práce uvádějí nárůst trochanterických zlomenin jen u ţen [44]. 

 

Pro srovnání uvádíme ještě rozdělení dle typu zlomeniny pro africkou 

populaci: ţeny 38,2 % trochanterických a 61,8 % krček; muţi 38 % zlomeniny 

trochanterické a 62 % zlomeniny krčku [108]. Je patrné opačné rozdělení oproti 

severní polokouli. 

 

 Doba léčení 

 Historické práce sledují i dobu konzervativní léčby, která činí 100 dní, 

naproti tomu operační léčba vedla v průměru k 55denní hospitalizaci [14]. 

V současné době raritně aplikované konzervativní léčebné postupy vykazují 

shodnou délku hospitalizace, jako postupy operační, a to ve skupině pacientů 

nad 75 let v délce 80 dnů [43, 66]. 

 

 Mortalita 

 Historické údaje uvádějí peroperační smrtnost 11-24 % [14, 27]. U 

konzervativních postupů uvádějí 15% smrtnost při léčbě v nemocnici a 44% 

smrtnost při léčbě doma [27]. Recentní práce uvádějí hospitalizační smrtnost od 

1,6 % po 10 % [43, 66], jednoletou smrtnost v rozmezí 16-36 %, poté se jiţ 

počet úmrtí neliší od srovnávací populace [43, 112]. Byl rovněţ zjištěn pokles 

specifické mortality v evropské populaci v desetiletém období 1992-2001 u ţen 

z 550/100.000 na 350/100.000 a u muţů z 380/100.000 na 260/100.000 [20]. 

Smrtnost rovněţ variuje v závislosti na věku, u pacientů v 6. deceniu činí 4 % a 

u pacientů v 9. deceniu 31 % [91]. 

 

 Výsledky 

 Historické práce udávají u operačních postupů 24% selhání osteosyntézy, 

5% výskyt ranné infekce a 1% výskyt embolizace jako následek hluboké ţilní 

trombózy [27]. Z hlediska nutnosti revizních výkonů není rozdíl v typu operace 

(CCP versus OS) [51]. 

 Původní mobilitu získává dle různých zdrojů zpět pouze mezi 50-60 % 

pacientů se zlomeninami PF [43, 51]. 
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Prevence 

 Problematiku primární prevence úrazů obecně pojednává Grivna a spol. 

[36] a konkrétně zlomenin proximálního femuru Benešová a spol. [11], cílem by 

mělo být udrţení seniora v domácím prostředí se zachováním soběstačnosti, 

nezávislosti a kvality ţivota. S pomocí zdravotnických profesionálů by mělo být 

bráněno zbytečnému umisťování v zařízeních pro trvalou péči. 
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3. Materiál a metody 

 

3.1 Průběh studie 

 

Dominantní část studie byla prováděna na pracovišti autora, v 

Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Do výzkumu byla zapojena oddělení 

centrálního příjmu (Emergency), oddělení intenzivní péče a úrazového centra. 

Krajská nemocnice v Ústí nad Labem má statut Traumacentra (síť 12 dospělých 

a 4 dětských akreditovaných pracovišť nejvyšší úrovně poskytování péče 

v oboru úrazové chirurgie). Další sběr údajů byl prováděn v Nemocnici následné 

péče v Ryjicích, kam byla většina pacientů pooperačně umisťována na doléčení 

a provádění lůţkové rehabilitace. V případě překladu pacienta do spádového 

pracoviště (mimo NNP Ryjice) bylo toto pracoviště obesláno dotazníkem 

v písemné podobě. 

 

Konstrukce studie a její zavedení do klinické praxe bylo schváleno 

vedením nemocnice a její etickou komisí. Na sběru dat se podílel autor a jeden 

spolupracovník.  

 

Údaje byly získávány přímým dotazováním pacientů, sběrem dat 

z nemocničních informačních systémů jednotlivých pracovišť, zdravotnické 

dokumentace pacientů, sběrem dat z databáze digitalizovaných rentgenových 

snímků a doplňováním údajů z databází matrik a úřadů evidence obyvatel. 

 

Všechny zjištěné proměnné se zaznamenávaly do formuláře dotazníku 

(obr. 3.1.1). Následně byly údaje převedeny do digitální formy záznamu 

(tabulkový procesor), rozděleny podle charakteristik (spojité, nespojité veličiny), 

zakódovány a připraveny k statistickému zpracování. 

 

 

 

 

 



 40 

3.2 Soubor pacientů 

 

Základem této studie bylo prospektivní sledování celkem 275 pacientů, 

kteří v období leden 2003 aţ červen 2005 utrpěli zlomeninu proximálního 

femuru a na našem pracovišti podstoupili operační řešení. Jednalo se o řešení 

formou osteosyntézy nebo náhrady kyčelního kloubu. Kritériem pro zařazení 

byla diagnóza zlomeniny proximálního femuru, věk nad 70 let a definitivní 

operační ošetření na našem pracovišti. Kritériem pro vyřazení byl 

vysokoenergetický mechanismus úrazu, patologická zlomenina a konzervativní 

léčebný postup. 

 

Kritéria pro sledování (doba sledování minimálně 12 měsíců nebo do 

úmrtí, bezpečné určení sledovaných ukazatelů) se nepodařilo splnit pouze u 6 

pacientů, celkový počet dosledovaných pacientů tedy činil 269 (50 muţů, 219 

ţen). Vysoké úspěšnosti bylo dosaţeno díky spolupráci s NNP Ryjice, matrikou, 

úřadem evidence obyvatel a spádovými pracovišti. Finální dosaţená doba 

sledování byla v rozmezí 12 aţ 38 měsíců, coţ plně postačovalo pro 

vyhodnocení výsledků. 

 

Ke sledovaným ukazatelům patřily základní demografické údaje: věk, 

pohlaví; dále počet závaţných interních onemocnění (chronická obstrukční 

plicní nemoc – CHOPN, ischemická choroba srdeční – ICHS, diabetes mellitus 

– DM, chronická renální insuficience – CRI, hypertenze), úroveň předúrazové 

mobility (pohyb bez holí, s holí, francouzskými berlemi, dvěma podpaţními 

berlemi, v chodítku resp. leţící pacient) a místo z něhoţ pacient přichází 

(zařízení sociální péče, domov). 

 

Další sledované údaje se týkaly vlastní zlomeniny, operačního ošetření a 

pobytu v zařízení akutní péče: klasifikace zlomeniny dle AO/ASIF, doba 

k operaci (dny), typ narkózy (celková, svodná, kombinovaná), typ provedené 

operace (osteosyntéza dynamickým kyčelním šroubem – DHS, osteosyntéza 

proximálním femorálním hřebem – PFN, osteosyntéza dynamickým 

kondylárním šroubem – DCS, implantace cervikokapitální endoprotézy – CCP, 
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implantace bipolární cervikokapitální endoprotézy, implantace totální 

endoprotézy – TEP), peroperační a časné pooperační komplikace, časné selhání 

nebo komplikace osteosyntézy, doba pobytu v zařízení akutní péče (dny), akutní 

hospitalizační mortalita. 

 

Hodnocení rentgenových snímků po stránce posouzení parametrů 

osteosyntézy probíhalo v prostřední ovládacího programu pro prohlíţení snímků, 

který rovněţ disponuje nástroji pro měření vzdáleností a úhlů a umoţňuje 

stranové srovnávání a další práci s digitálními obrazy. 

 

Následující sada sledovaných údajů se týkala následné a dlouhodobé 

péče: bylo sledováno skóre ADL (Activities of daily living) [62, 63, 71] (obr. 

3.2.1) a MMSE (Mini-mental state exam) [30] (obr. 3.2.2) 14 dní a 2-6 měsíců 

od výkonu, doba pobytu v zařízení následné péče (měsíce), finální poúrazová 

mobilita (pohyb bez holí, s holí, francouzskými berlemi, dvěma podpaţními 

berlemi, v chodítku resp. leţící pacient), sekundární selhání osteosyntézy, 

chronické komplikace, typ zařízení, do něhoţ je pacient definitivně umístěn 

(zařízení sociální péče, domov) a dlouhodobá mortalita. 

 

Ke zvláště sledovaným ukazatelům patřil výskyt a lokalizace dekubitů a 

anamnestická přítomnost demence. Hodnocení přítomnosti dekubitů, jejich 

lokalizace a hloubky bylo prováděno vţdy 6. pooperační den a poté buď do 

vyhojení léze nebo úmrtí pacienta. 
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Obrázek 3.1.1 Dotazník 

DOTAZNÍK PROSPEKTIVNÍ STUDIE LÉČEBNÝCH VÝSLEDKŮ 
 

Jméno  RČ  Dotazník č.  

Příchod z  domova  DD  jiné zařízení Věk  Pohlaví   F   M 

Choroby   DM   ICHS,IM   hypertenze   CMP   další závaţné Celkem: 

Předúrazová mobilita   bez holí   jedna hůl   dvě hole   chodítko    nechodící 

Předúrazové ADL  Akutní MMSE  Anamnéza  kognit. 

funkcí 

 Ano  Ne 

Místo úrazu  doma  venku  zař.soc.péče Typ úrazu  nízkoenergetický  vysokoen. 

Skóre Merle d´Aubigne  Skóre FIM (modifikované)  

Abusus  cigarety  kolik čeho jak dlouho 

  alkohol kolik čeho jak dl.   drogy kolik čeho jak dl. 

Typ anestezie   celková   epidurální   kombinovaná Klasifikace 

zlomeniny 

 

Typ implantátu  DHS  CCP   TEP    PFN   DCS Doba k operaci  

Časné komplikace   pmn   imc   bp   srdeční selh., IM   febrilie   selhání OS 

  hematom, serom v ráně   arytmie   HŢT, TE, PE  jiné: 

Dekubity  pata  obě paty  sakrum, hýţdě  lopatka  jiné: 

Stupeň dekubitu 

(nejhoršího) 

 I  II  III  IV Pozn.: 

Doba k výskytu dekubitů  Doba od OP k mobilizaci  Délka 

hospitalizace 

 

 Úmrtí v době hospitalizace Příčina  Souvislost s frakt.  Ano  Ne 

Poznámky: 

 

Typ zařízení následné péče  Ryjice  spádová nemocnice   spádová LDN  domů  jiné 

ADL vstupní  ADL výstupní  MMSE vstupní  MMSE opakované  

Chronické 

komplikace 
  pmn   imc   bp   srdeční selh., IM   febrilie   selhání OS 

  hematom, serom v ráně   arytmie   HŢT, TE, PE   cmp  hluboký infekt  pakloub 

 nesouvisející onem., 

vedoucí ke smrti 

 nesouvisející onem., vedoucí 

k omezení mobility 

 jiné: 

Dekubity  pata  obě paty  sakrum, hýţdě  lopatka  jiné: 

Stupeň dekubitu 

(nejhoršího) 
 I  II  III  IV Pozn.: 

Délka hospitalizace (měsíce)  

 Úmrtí v době hospitalizace Příčina  Souvislost s frakt.  Ano  Ne 

Poznámky: 

 

Typ zařízení další péče  zař.soc.péče  domů   jiné: 

Celková doba 

sledování(měs.) 

 Finální skóre Merle d´A.  Finální skóre 

FIM 

 

Finální mobilita   bez holí   jedna hůl   dvě hole   chodítko    nechodící 

Reoperace  Ano: jaká?  Ne 

 Úmrtí v době 

násl.sledování 

Příčina  Souvislost s frakt.  Ano  Ne 

Poznámky: 
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Obrázek 3.2.1 Test bazálních všedních činností (ADL) 

 

TEST BAZÁLNÍCH VŠEDNÍCH ČINNOSTÍ (ADL) – upraveno dle 

Barthela 

Poloţka Hodnocení, počet bodů 

Najedení, napití Sám … 10 S dopomocí … 5 Neprovede … 0 

Oblékání Sám … 10 S dopomocí … 5 Neprovede … 0 

Osobní hygiena Sám … 10 S dopomocí … 5 Neprovede … 0 

Koupání Sám … 10 S dopomocí … 5 Neprovede … 0 

Kontinence moči Kontinentní .. 10 Občas 

inkontinentní … 5 

Trvale 

inkontinentní … 0 

Kontinence stolice Kontinentní .. 10 Občas 

inkontinentní … 5 

Trvale 

inkontinentní … 0 

Pouţití WC Sám … 10 S dopomocí … 5 Neprovede … 0 

Chůze po 

schodech 

Sám … 10 S dopomocí … 5 Neprovede … 0 

Přesun lůţko-ţidle 

nebo vozík 

Sám … 15 

S malou pomocí 

…10 

S dopomocí, 

vydrţí sedět … 5 

Neprovede .. 0 

Chůze po rovině Více neţ 50 m 

…15 

S pomocí … 10 Na vozíku … 5 

Neprovede … 0 

HODNOCENÍ 

0-40 bodů Vysoce závislý v bazálních všedních činnostech 

45-80 bodů Závislý 

Nad 80 bodů Závislost lehčího stupně 
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Obrázek 3.2.2 Mini mental state examination test 

 

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) 

„Dám Vám několik otázek a budete řešit některé problémy. Prosím, pokuste 

se odpovídat, jako to nejlépe dokáţete.“ Za kaţdý správně provedený úkol 

zatrhněte  tj. 1 bod. 

A. Orientace (Nechte nemocnému 10 vteřin na odpověď na každou otázku.) 

 Který je teď rok? 

 Které je nyní roční období? 

    (V posledním nebo prvním týdnu ročního období hodnoťte jako správnou 

odpověď obě  období.)      

 Můţete mi říci dnešní datum? 

 Který je den v týdnu? 

 Který je teď měsíc? 

    (V prvním dnu měsíce hodnoťte jako správný i předchozí měsíc, v posledním 

dnu měsíce     přijměte i předchozí měsíc.) 

 Ve kterém jsme státě? 

 Ve kterém jsme okrese (kraji)? 

 Ve kterém jsme městě? 

 Jak se jmenuje tato nemocnice (ústav, zařízeni)? (Název nemusí být přesný a 

úplný.) 

 Na kterém jsme poschodí? 

B. Zapamatování 

Budu jmenovat tři předměty. Aţ je pojmenuji všechny tři, budu chtít, abyste je 

zopakoval(a). Zapamatujte si je, poněvadţ se Vás na ně zeptám znovu za několik 

minut. Vyslovujte pomalu s jednovteřinovou přestávkou mezi slovy 

 lopata 

 šátek 

 váza 

Prosím, opakujte tato slova. 

Nechte nemocnému 20 vteřin na odpověď. Dejte skóre za kaţdou správnou 

odpověď bez ohledu na pořadí. Jestliţe pacient nezopakuje všechny tři, opakujte 

nanejvýše pětkrát, nebo neţ se to nemocný naučí. Jinak nelze vyšetřovat 

smysluplně kapitolu “Výbavnost“. 

C. Pozornost a počítání 

Začněte od 100 a odečítejte po 7. Skončete po 5-ti odečtech. Jestliţe se nemocný 

zmýlí a další výsledky jsou proto posunuty, skórujte jako jednu chybu. 

 93             86           79           72            65 
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Chůze po rovině 

 

 

 

 

 

 

Jestliţe nemocný nemůţe, nebo nechce počítat, poţádejte ho: 

Hláskujte nazpět slovo POKRM. 

Opakujte nanejvýš třikrát, aţ nemocný rozumí. Skóre je počet písmen ve 

správném pořadí (tedy např. MRKOP=5, PKORM=3). 

                     

D. Výbavnost 

Teď, prosím, mi řekněte ta tři slova, která jste si měl(a) zapamatovat. (Na 

odpověď dejte 10 vteřin). 

 lopata 

 šátek 

 váza 

 

E. Pojmenování předmětu 

 Jak se to jmenuje? (Ukažte náramkové hodinky). 

 Co je to? (Ukažte tužku). 

 

F. Opakování 

Opakujte po mně větu: 

 „Ţádná kdyby nebo ale.“ (Na odpověď nechejte 10 vteřin. Skórujte 1 jen za 

celou větu a jen na první pokus). 

 

G. Třístupňový příkaz 

Přečtěte nemocnému následující příkaz a dejte mu do ruky kus prázdného 

papíru. 

Vezměte do ruky tento papír, přeloţte ho na polovinu a poloţte na 

podlahu. 

(Ponechte nemocnému na provedení 30 vteřin. Za každý provedený stupeň 

skórujte jeden bod). 

 1. stupeň: pravá ruka 

 2. stupeň: sloţení na polovinu 

 3. stupeň: poloţení na podlahu 

 

H.Čtení a vyhovění příkazu 

Ukaţte nemocnému kartu s nápisem: „Zavřete oči“. 

 Přečtěte nápis na papíru a udělejte, co ţádá. 

(Nechte nemocnému 10 vteřin na provedení příkazu, instrukci můžete opakovat 

maximálně třikrát. Skóre je na místě jen tehdy, jestliže nemocný skutečně zavře 

oči). 
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I. Psaní 

Dejte nemocnému tuţku a papír. 

 Napište jakoukoli větu. 

(Nechte nemocnému na provedení 30 vteřin. Věta by měla mít podstatné 

jméno a sloveso a musí mít smysl. Pravopisné chyby nevadí). 

 

J. Opisování 

 Dejte nemocnému papír, tuţku a pryţ. Ukaţte mu obraz a poţádejte ho, 

aby obraz obkreslil. Ponechte mu několik pokusů během 1 minuty. 

(Skórujte jako 1, jestliže jsou zachovány všechny strany a úhly a jestliže 

protnutí vytváří čtyřúhelník. Tremor a rotace nevadí) 
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3.3 Způsob ošetření a perioperační péče 

 

Všichni přijatí pacienti podstoupili obdobnou léčebnou proceduru. Po 

stanovení diagnózy bylo dle kapacitních moţností zařízení a stavu pacientů 

provedeno časné ošetření. Pacientům byl podáván nízkomolekulární heparin 

v profylaktických dávkách (nadroparinum calcium 0,3-0,6 ml s.c./den) po celou 

dobu akutní a části následné hospitalizace. Výkon byl kryt jednorázovým 

podáním antibiotika (cefazolinum natricum 1 g i.v.). Operace proběhla u 155 

pacientů (57,6 %) v den úrazu, u 67 pacientů (25 %) v den následující po dni 

úrazu, u 10 pacientů (3,7 %) dva dny od úrazu, u 13 pacientů (4,8 %) 3 dny od 

úrazu, vţdy u 5 pacientů (1,9 %) 4 respektive 5 dní od úrazu. Zbylých 14 

pacientů (5,2 %) bylo operováno 6 aţ 26 dnů od úrazu. Příčinou odkladu výkonu 

byla nejčastěji warfarinizace. 

 

Zlomeniny krčku byly ošetřeny aloplastikou (biologicky starší pacienti 

CCP, biologicky mladší pacienti TEP). U zlomenin bazicervikálních a stabilních 

pertrochanterických byla provedena osteosyntéza DHS, u nestabilních 

pertrochanterických a intertrochanterických zlomenin osteosyntéza PFN a u 

subtrochanterických zlomenin osteosyntéza DCS. O typu anestézie rozhodoval 

anesteziolog. 

 

Rehabilitace na lůţku byla zahájena první pooperační den a vertikalizace 

proběhla v závislosti na stavu pacienta mezi 3. aţ 7. pooperačním dnem. 

 

Ihned po výkonu byli pacienti 1-5 dní sledováni na jednotce intenzivní 

péče, následně přeloţeni na standartní oddělení. Proběhla časná mobilizace. 

Byly zhotoveny kontrolní rtg snímky ve standardních projekcích. Průměrná 

celková doba pobytu v zařízení akutní péče činila 10,8 dne (v rozmezí 5-59 dní). 

Před překladem do zařízení následné péče byl proveden skríning na přítomnost 

dekubitů. 
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3.4 Následné sledování 

 

Při příjmu do zařízení následné péče bylo ve většině případů stanoveno 

skóre ADL a MMSE. U vybraných pacientů bylo rovněţ stanoveno skóre dle 

Hachinskiho. Tato škála se uţívá u geriatrických pacientů s demencemi k 

diferenciální diagnostice mezi cévními (multiinfarktovými) a primárně 

atrofickými demencemi. Hodnocení se provádí na základě údajů získaných z 

psychiatrického a neurologického vyšetření. Hodnotí se celý průběh choroby 

včetně současného stavu. (tab. 3.4.1) [41]. 

 

V zařízení následné péče probíhala následná rehabilitace a rentgenové 

kontroly. Klinické a rentgenové kontroly byly prováděny traumatologem 

v intervalech 14-21 dní. 

 

Další stanovení skóre ADL a MMSE proběhlo zhruba 4-6 měsíců od 

úrazu. Průměrná celková doba pobytu v zařízení následné péče činila 5,4 měsíce 

(v rozmezí 1-17 měsíců). Po ukončení pobytu v zařízení následné péče nebo při 

následných kontrolách do jednoho roku od úrazu byla u přeţivších stanovena 

úroveň finální mobility. 

 

Během celé studie byla sledována úmrtí, která byla členěna celkem do 6 

kategorií: akutní (v rámci primární hospitalizace), do 6 měsíců respektive do 

jednoho roku; a související (např. bronchopneumonie, IM, MODS v souvislosti 

s výkonem a imobilizací), respektive nesouvisející (nádorová onemocnění) 

s úrazem a léčbou. 

 

Doba celkového pooperačního sledování činila u přeţívajících nejméně 

jeden rok, avšak velká část pacientů byla sledována dokonce tři roky (v rozmezí 

12-38 měsíců). 
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Tabulka 3.4.1 Ischemické skóre Hachinskiho a kol. 

Jednotlivé poloţky mají váţené skóre (1 nebo 2 body), při nepřítomnosti 

příznaku je skóre O. Váţené skóre se sčítá. 

  1. Náhlý začátek        2 

  2. Postupná deteriorace                                                                                                          1 

  3. Fluktuující průběh                                                                                                              2 

  4. Noční amence                                                                                                                     1 

  5. Relativní zachovalost osobnosti                                                                                         1 

  6. Deprese                                                                                                                               1 

  7. Tělesné potíţe                                                                                                                     1 

  8. Emoční labilita                                                                                                                    1 

  9. Hypertenze                                                                                                                          1 

10. Cévní mozková příhoda v anamnéze                                                                                  2 

11. Jiné známky aterosklerózy                                                                                                  1 

12. Loţiskové symptomy psychické (fatické, gnostické)                                                          2 

13. Topický neurologický nález na periférii                                                                              2 

Hodnocení 

Skóre 0-4   svědčí pro demenci Alzheimerova typu 

Skóre 5-6   »nediskriminující ischemické skóre« - neumoţňuje rozlišení 

Skóre › 7    svědčí pro multiinfarktovou demenci 
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Plán celého sledování je zachycen v tab. 3.4.2 

 

Tabulka 3.4.2 Plán kontrol a procedur 

 Vstupní 

kontrola 

Kontrola 

při dimisi 

Kontrola 

při přijetí 

do zařízení 

následné 

péče 

Kontrola 

při dimisi 

ze zařízení  

následné 

péče 

Ambulantní 

kontroly 

Výstupní 

kontrola 

Časové určení 0. úrazový 

den 

1.-2. 

poúrazový 

týden 

1.-2. 

poúrazový 

týden 

1.-12. 

poúrazový 

měsíc 

1.-12. 

poúrazový 

měsíc 

12. 

poúrazový 

měsíc 

Epidemiologické 

ukazatele 

X      

Klinické 

ukazatele 

      

  odběry krve X X     

  skóre funkce,  

    mentálního 

stavu 

X  X X X X 

  akutní 

komplikace 
 X X    

  chronické  

    komplikace 

  X X X X 

  dekubity X X X X X X 

  mortalita  X X X X X 

       

Rentgenové 

ukazatele 

      

  klasifikace    

    zlomeniny 
X      

  ostatní 

sledované  

  faktory 

 X X X X X 

Sociální 

ukazatele 

 X  X  X 

 

 

3.5 Statistická analýza 

  

 Statistická analýza proběhla ve spolupráci s Oddělením matematické 

statistiky a programování Státního zdravotního ústavu v Praze se zásadním 

přispěním RNDr. Bohumíra Procházky, CSc. 

 

V rámci statistické analýzy byly všechny proměnné kódovány do 

tabulkového procesoru a zpracovány metodami deskriptivní statistiky. Ke 

zkvalitnění výsledků byla pro potřeby hodnocení do skupiny úmrtí zařazena 

pouze úmrtí související s úrazem. 



 51 

 

Následně bylo pomocí log-rank testu provedeno testování nulových 

hypotéz u kvalitativních proměnných. U kvantitativních proměnných jsme 

nulové hypotézy testovali pomocí nepárových testů (Mann-Whitneyův a pro 

adjustaci jsme pouţili logistickou regresi). Díky dlouhému období sledování 

jsme mohli za porovnávací faktor místo jednoleté mortality zvolit dobu 

kumulovaného přeţívání. 

 

Byly provedeny tři hlavní analýzy, a sice analýza vlivu jednotlivých 

sledovaných rizikových faktorů na délku přeţívání pacientů, dále analýza vlivu 

výskytu a lokalizace dekubitů na dobu kumulovaného přeţívání a analýza vlivu 

sledovaných faktorů na výskyt dekubitů. Provedena byla rovněţ kontrolní 

analýza závislosti výskytu dekubitů na sledovaných faktorech. 

 

Analýza některých ze sledovaných faktorů byla provedena při 

homogenizaci (adjustaci) pro vstupní ukazatele, představující významné rizikové 

faktory, tedy věk, pohlaví, počet závaţných interních onemocnění a pobyt před 

úrazem. Byly stanoveny hladiny významnosti, risk ratia (odds ratia) a intervaly 

spolehlivosti na 95% hladině významnosti. 
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4. Výsledky 

 

4.1 Prehospitalizační faktory 

 

Věk a pohlaví 

Průměrný věk pacientů činil 81,2 roku (v rozmezí 70-99 let) (podrobný 

přehled viz graf 4.1.1), přičemţ se vzrůstajícím věkem se signifikantně 

zkracovala doba přeţívání (p=0,015). Nárůst věku o jeden rok znamenal 

zkrácení doby přeţívání o 4,6 %. Počet muţů činil 50 a ţen 219 (poměr 1:4,2). 

Pohlaví signifikantně ovlivňovalo dobu přeţívání (p=0,007) (viz tab. 4.1.2). 

 

Graf 4.1.1 Rozdělení pacientů dle věku 
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Počet závaţných interních onemocnění 

Zvýšený počet závaţných interních onemocnění (CHOPN, ICHS, DM, 

CRI, hypertenze) představoval ve srovnání s přítomností jednoho závaţného 

interního onemocnění faktor signifikantně zkracující dobu přeţívání. Celkem 28 

pacientů (10,4 %) bylo bez závaţných interních chorob, 73 trpělo jedním 

závaţným interním onemocněním (27,1%), 82 trpělo dvěma (30,5%), 66 trpělo 
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třemi chorobami (24,5%), 15 čtyřmi (5,6%) a 5 pěti (1,9%) závaţnými interními 

chorobami. Pacienti trpící dvěma chorobami měli vůči pacientům trpícím jednou 

chorobou kratší kumulované přeţívání 26,0±1,8 měsíce proti 34,1±1,1 měsíce 

(p<0,001), pacienti trpící třemi chorobami dosahovali 25,8±2,1 měsíce 

(p<0,000) a nejkratší přeţívání bylo zaznamenáno u polymorbidních pacientů se 

4 a 5 chorobami (16,3±2,7 respektive 10,0±1,6 měsíce; p=0,005) (tab. 4.1.2). 

 

Místo pobytu před úrazem 

Pobyt před úrazem nebyl statisticky signifikantním prediktorem zkrácení 

přeţívání (p=0,136) (viz tab. 4.1.2). 

 

Úroveň mobility 

Dalším důleţitým faktorem byla úroveň předúrazové a poúrazové 

mobility. Pokud se pacient před úrazem pohyboval bez holí, přeţíval statisticky 

signifikantně déle, neţ pacient chodící o jedné holi (32,6±1,0 měsíce proti 

28,6±1,7 měsíce; p=0,022). Ještě významnější bylo zkrácení přeţívání u 

pacientů pouţívajících před úrazem dvě hole nebo chodítko (22,2±2,1 měsíce; 

p<0,000) a malého počtu pacientů s minimální pohyblivostí (15,5±7,2 měsíce; 

p=0,014). Přehled vstupní a finální mobility poskytuje tab. 4.1.1 a graf 4.1.2. 

 

Tabulka 4.1.1 Přehled mobility 

% Vstupní Konečná 

Bez opory 40,7 23,6 

S holí 34,2 18,4 

Na berlích 16,7 20,8 

V chodítku 6,9 31,3 

Upoutaní na lůžko 1,5 5,9 
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Graf 4.1.2 Přehled mobility 
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Souhrnný přehled vlivu jednotlivých prehospitalizačních faktorů na dobu 

kumulovaného přeţívání poskytuje tab. 4.1.2.  
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Tabulka 4.1.2 Závislost doby kumulovaného přeţívání na jednotlivých 

prehospitalizačních faktorech 

Faktor Proměnná N (%) Průměrná doba přeţívání (měsíce) Hladina 

významnosti 

(signifikance) 

Kumulované 

přeţívání  

Střední 

odchylka  

95% interval 

spolehlivosti 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Pohlaví muţ 50 18,6 14,7 1,8 11,1 18,2 p=0,007 

ţena 219 81,4 23,6 1,2 21,4 25,8 

Předchozí 

pobyt 

domov 191 71,0 30,3 1,0 28,2 32,4 p=0,136 

domov 

důchodců 

78 29,0 25,6 1,8 22,0 29,2 

Počet 

závaţných 

interních 

chorob 

1 76 28,3 34,1 1,1 31,9 36,3 vůči ostatním 

2 82 30,5 26,0 1,8 22,3 29,7 p<0,001 

3 67 24,9 25,8 2,1 21,7 30,0 p<0,000 

4 15 5,6 16,3 2,7 10,8 21,8 p=0,005 

5 5 1,9 10,0 1,6 6,8 13,2 p=0,35 

Předúrazová 

mobilita 

bez hole 110 40,9 32,6 1,0 30,5 34,8 vůči ostatním 

jedna hůl 93 34,6 28,6 1,7 25,2 31,9 p=0,022 

2 hole, 

chodítko 

62 23,0 22,2 2,1 18,1 26,2 p<0,000 

nechodící 4 1,5 15,5 7,2 1,3 29,7 p=0,014 

 

 

4.2 Hospitalizační faktory 

 

Typ zlomeniny podle AO klasifikace 

Typ zlomeniny dle klasifikace AO (31A respektive 31B, včetně 

podskupin) nehrál v době přeţívání podstatnější roli (29,7±1,1 měsíce proti 

28,3±1,7 měsíce; p=0,903) (viz tab. 4.2.1). 

 

Typ provedené operace 

Ani typ provedené operace či druh pouţitého implantátu nehrály v délce 

přeţívání větší roli. Z hlediska počtu uţitých implantátů dominovala DHS (129 

případů), dále CCP (včetně bipolárních) se 75 případy, TEP ve 24 případech, 

PFN u 25 pacientů a DCS v 16 případech (viz graf 4.2.1). 
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Graf 4.2.1 Uţité implantáty 
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Druh anestézie 

Velmi diskutovaný vliv typu narkózy na přeţívání se v naší studii 

nepotvrdil (p=0,450). Celkem 79 pacientů obdrţelo celkovou anestézii, u 190 

byla zvolena anestézie svodná (viz graf 4.2.2). 

 

Graf 4.2.2 Druh anestezie 
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Interval úraz-operace 

Tento faktor nepředstavoval významné riziko pro dobu přeţívaní 

(p=0,269). Operace byla provedena u 155 pacientů (57,5 %) v den úrazu, u 67 

pacientů (25 %) v den následující po dni úrazu, u 10 pacientů (3,7 %) dva dny 

po úrazu, u 13 pacientů (4,8 %) tři dny od úrazu, vţdy u 5 pacientů (1,9 %) čtyři 

respektive 5 dnů od úrazu. Zbylých 14 pacientů (5,2 %) bylo operováno 6 aţ 26 

dnů od úrazu. 

 

Akutní interní komplikace 

Výskyt akutních interních komplikací (infarktu myokardu, arytmie, 

srdeční selhání, dyspnoe, hypokoagulační stav, dekompenzace CHOPN, 

hypertenze, DM) byl spojen se signifikatním zkrácením doby přeţívání o 18,4 

měsíce (14,2±2,3 měsíce proti 32,6±0,9 měsíce; p<0,000) (viz tab. 4.2.1). 

 

Akutní lokální komplikace 

Naproti tomu vzácně (pouze v 5 případech) se vyskytnuvší ranné 

komplikace (hematom, serom, povrchový infekt) nezkracovaly signifikantně 

dobu přeţívání (27,4±5,9 měsíce proti 29,4±0,9 měsíce; p=0,867) (viz tab. 

4.2.1). 

 

Akutní selhání osteosyntézy 

Akutní selhání osteosyntézy s nutností reoperace v celkem čtyřem 

případech vedlo ke třem úmrtím. Statisticky signifikantní zkrácení doby 

přeţívání činí v tomto případě 26,0 měsíců (3,7±2,4 měsíce proti 29,7±0,9 

měsíce; p=0,003) (viz tab. 4.2.1). V praxi to znamená zásadní ovlivnění 

výsledku léčby se 75% akutní hospitalizační smrtností této komplikace. 

 

 

 

 

 

 



 58 

Tabulka 4.2.1 Závislost doby kumulovaného přeţívání na jednotlivých 

hospitalizačních faktorech  

Faktor Proměnná N (%) Průměrná doba přeţívání (měsíce) Hladina 

významnosti 

(signifikance) 

Kumulované 

přeţívání  

Střední 

odchylka  

95% interval 

spolehlivosti 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Typ 

zlomeniny 

(AO) 

A 187 69,5 29,7 1,1 27,5 31,8 p=0,903 

B 82 30,5 28,3 1,7 24,9 31,6 

Typ 

implantátu 

DHS 129 47,9 30,2 1,4 27,5 32,9  

 

není 

signifikantní 

CCP 75 27,9 26,2 1,9 22,3 30,0 

TEP 24 8,9 24,0 0,9 22,2 25,8 

PFN 25 9,3 17,5 1,6 14,5 20,6 

DCS 16 5,9 28,0 3,8 20,3 35,6 

Anestezie celková 79 29,4 29,9 1,6 26,8 33,0 p=0,450 

svodná 190 70,6 28,9 1,2 26,7 31,2 

Akutní 

interní 

komplikace 

přítomnost 50 18,6 14,2 2,3 9,8 18,6 p<0,000 

nepřítomnost 219 81,4 32,6 0,9 30,8 34,3 

Ranné 

komplikace 

přítomnost 5 1,9 27,4 5,9 15,8 38,9 p=0,867 

nepřítomnost 264 98,1 29,4 0,9 27,5 31,3 

Selhání 

osteosyntézy 

přítomnost 4 1,5 3,7 2,4 0,0 8,4 p=0,003 

nepřítomnost 265 98,5 29,7 0,9 27,8 31,5 

 

 

4.3 Posthospitalizační faktory 

 

Chronické interní komplikace 

V sadě posthospitalizačních faktorů byly silným prediktorem zkrácení 

přeţívání opět interní komplikace, v těchto případech chronické, tedy nejčastěji 

bronchopneumonie, arytmie, srdeční selhání, aspirace, následky CMP, 

tromboembolická nemoc). Zkrácení doby přeţívání činilo 22,8 měsíce (13,8±2,6 

měsíce proti 36,6±0,5 měsíce; p<0,000) (viz tab. 4.3.1). 

 



 59 

Chronické lokální komplikace 

Poměrně vzácný výskyt chronického hlubokého infektu rány (celkem 5 

případů; 2,1 %) zkracoval signifikantně dobu přeţívání o 21,6 měsíce (11,0±3,7 

měsíce proti 32,6±0,9 měsíce; p=0,008) (viz tab. 4.3.1). 

 

Sekundární insuficience osteosyntézy 

Naproti tomu sekundární insuficience osteosyntézy (viz tab. 4.3.2), která 

byla ve většině případů s nutností reoperace (9 reoperováno: čtyři zhojeny bez 

reoperace) přeţívání nezkracovala (34,7±2,2 měsíce proti 32,3±0,8 měsíce; 

p=0,398) (viz tab. 4.3.1). 

 

Tabulka 4.3.1 Závislost doby kumulovaného přeţívání na jednotlivých 

posthospitalizačních faktorech  

Faktor Proměnná N (%) Průměrná doba přeţívání (měsíce) Hladina 

významnosti 

(signifikance) 

Kumulované 

přeţívání  

Střední 

odchylka  

95% interval 

spolehlivosti 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Chronické 

interní 

komplikace 

přítomnost 47 19,7 13,8 2,6 8,6 18,9 p<0,000 

nepřítomnost 191 80,3 36,6 0,5 35,6 37,6 

Hluboký 

infekt 

přítomnost 5 2,1 11,0 3,7 3,7 18,2 p=0,008 

nepřítomnost 234 97,9 32,6 0,9 30,9 34,4 

Sekundární 

selhání 

osteosyntézy 

přítomnost 13 5,4 34,7 2,2 30,3 38,9 p=0,398 

nepřítomnost 226 94,6 32,3 0,8 30,5 34,0 
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Tabulka 4.3.2 Sekundární insuficience osteosyntézy (N=13) 

Typ 

implantátu 

Druh selhání Počet případů 

TEP luxace 1 

uvolnění jamky 1 

CCP luxace 1 

DHS insuficience skluzného 

šroubu, cut out 

5 

DCS zlomenina dlahy 2 

cut out 1 

PFN cut out, Z efekt 1 

zlomenina hřebu 1 

 

 

4.4 Dekubity 

 

Jedním z hlavních cílů studie bylo potvrdit výskyt dekubitů jakoţto 

jednoduchého prediktoru zhoršení přeţívání. Tohoto faktoru se týkal druhý 

soubor analýz. Hodnocena byla pouze přítomnost či nepřítomnost, nikoliv 

stupeň. Všechny dekubity se vyskytly v období prvních čtyř poúrazových týdnů. 

V celém souboru bylo při výskytu dekubitů dosaţeno signifikantního zkrácení 

přeţívání o 5,2 měsíce (25,7±1,7 měsíce proti 30,9±1,1 měsíce) s p=0,037 (viz 

tab. 4.4.1, graf 4.4.1). 

 

Lokalizace dekubitu na patě byla rovněţ signifikantním prediktorem 

zkrácení přeţívání (24,2±2,1 měsíce proti 30,8±1,0 měsíce; p=0,011) (viz tab. 

4.4.1, graf 4.4.2). Dekubity lokalizované do oblasti sakra nepředstavovaly faktor 

signifikantně zkracující dobu přeţívání (24,6±2,3 měsíce proti 30,1±1,0 měsíce; 

p=0,130) (viz tab. 4.4.1). Vzácně se vyskytující dekubity v oblasti lopatky 

(celkem čtyři případy, 1,5 %) rovněţ nepředstavovaly statisticky významný 

faktor (p=0,981). Souhrnný přehled výskytu dekubitů podle lokalizace a jejich 

vliv na riziko úmrtí je uveden v tab. 4.4.1. 
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Tabulka 4.4.1 Závislost doby kumulovaného přeţívání na přítomnosti 

dekubitů  

Faktor Proměnná N (%) Průměrná doba přeţívání (měsíce) Hladina 

významnosti 

(signifikance) 

Kumulované 

přeţívání  

Střední 

odchylka  

95% interval 

spolehlivosti 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Všechny 

dekubity 

přítomnost 92 34,2 25,7 1,7 22,3 29,1 p=0,037 

nepřítomnost 177 65,8 30,9 1,1 28,8 33,1 

Dekubity 

paty 

přítomnost 68 25,3 24,2 2,1 20,1 28,3 p=0,011 

nepřítomnost 201 74,7 30,8 1,0 28,8 32,9 

Dekubity 

sakra 

přítomnost 50 18,6 24,6 2,3 20,1 29,2 p=0,130 

nepřítomnost 219 81,4 30,1 1,0 28,1 32,1 

 

Graf 4.4.1 Zkrácení přeţívání při výskytu dekubitů 
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Graf 4.4.2 Zkrácení přeţívání při výskytu dekubitů na patě 

 

 

Třetí soubor analýz se týkal vlivu jednotlivých rizikových faktorů na 

výskyt dekubitů. Věk v našem souboru nepředstavoval rizikový faktor výskytu 

dekubitů (p=0,547). Pohlaví naproti tomu rizikový faktor představovalo 

(p=0,007). 

 

Vliv jednotlivých faktorů na výskyt dekubitů je uveden v tab. 4.4.2 a tab. 

4.4.3. Tabulka 4.4.2 obsahuje výsledky pro kvalitativní proměnné, kdy testování 

bylo provedeno pomocí testu chí kvadrátu, tabulka 4.4.3 obsahuje výsledky 

kvantitativních proměnných, kdy bylo uţito Mann-Whitneyova testu. 

 

Dekubity se vyskytovaly signifikantně častěji u pacientů s výskytem 

chronických komplikací (p=0,003, a to i při adjustaci pro věk a pohlaví, 

provedeno pomocí testu logistické regrese při zařazení těchto dvou obecných 

rizikových faktorů; RR 2,384, rozptyl na úrovni 95% intervalu spolehlivosti 

1,327-4,28). Dalším faktorem signifikantně zvyšujícím pravděpodobnost 

výskytu dekubitů byla úroveň předúrazové mobility (p=0,007). 
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Ostatní sledované ukazatele nepředstavovaly rizikový faktor výskytu 

dekubitů: zařízení z něhoţ pacient přichází (p=0,113), typ zlomeniny dle AO 

(p=0,653), typ anestezie (p=0,702), druh operace (p=0,946), předúrazová 

morbidita (p=0,267), ani doba k operaci (p=0,18). Hraniční byla signifikance 

přítomnosti akutních komplikací (p=0,083). 

 

Tabulka 4.4.2 Závislost výskytu dekubitů na rizikových faktorech – 

kvalitativní proměnné 

Rizikové 

faktory 

Proměnné Bez dekubitu S dekubitem p 

Pobyt před 

úrazem 

Doma 130 59 0,113 

Jiné 47 33 

Typ zlomeniny 31A 124 62 0,653 

31B 53 30 

Anestezie Celková 54 26 0,702 

Svodná 123 66 

Operace DHS 79 40 0,946 

CCP 46 25 

TEP 14 7 

PFN 15 8 

DCS 12 4 

Ender 11 8 

Komplikace 

akutní 

Ano 83 33 0,083 

Ne 94 59 

Komplikace 

chronické 

Ano 31 34 0,003 

Ne 119 54 
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Tabulka 4.4.3 Závislost výskytu dekubitů na rizikových faktorech – 

kvantitativní proměnné 

Rizikové faktory p 

Věk 0,547 

Premorbidita 0,267 

Předúrazová mobilita 0,007 

Doba k operaci 0,18 

 

 

4.5 Další sledované ukazatele 

 

V ohledu dalšího osudu pacientů jich bylo 197 přeloţeno do nemocnice 

následné péče, 15 propuštěno do domácího ošetřování, 23 přeloţeno do spádové 

nemocnice a 14 do jiného zařízení (viz graf 4.5.1). 

 

Graf 4.5.1 Typ zařízení, do něhoţ byli pacienti přeloţeni 

 

 Smrtnost 

Distribuci smrtnosti zachycuje graf 4.5.2, přičemţ případů akutního 

úmrtí souvisejícího s úrazem (intrahospitalizační smrtnost) bylo 26, dalších 31 

79%

6%

9% 6%

nemocnice následné péče domácí ošetřování

spádová nemocnice jiné zařízení
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pacientů zemřelo do 6 měsíců od úrazu a další čtyři pacienti zemřeli do jednoho 

roku od úrazu. Bez souvislosti s úrazem zemřeli dva pacienti akutně, 8 pacientů 

do 6 měsíců od výkonu a 6 pacientů do 12 měsíců od úrazu. Důvodem úmrtí 

byla nejčastěji nádorová onemocnění. Podrobnou distribuci s vyznačením 

souvislosti s úrazem ukazuje graf 4.5.3 a graf 4.5.4. 

 

Graf 4.5.2 Distribuce smrtnosti 
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Graf 4.5.3 Rozdělení smrtnosti 
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Graf 4.5.4 Distribuce smrtnosti podrobná 
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Souhrnné počty ţijících pacientů v závislosti na době od úrazu při 

zachycení závislosti na souvislosti úmrtí s úrazem popisuje tabulka 4.5.1 a graf 

4.5.5. 

 

Tabulka 4.5.1 Přeţívání pacientů 

 Vstupní Po primární 

hospitalizaci 

Po 6 

měsících 

Po 12 

měsících 

Související s úrazem 275 249 218 214 

Celkové 275 247 208 198 
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Graf 4.5.5 Přeţívání pacientů 
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Skóre ADL 

 V našem souboru pacientů jsme prováděli stanovení hodnoty ADL skóre 

(Activities of daily living) v průměru 10 dní od výkonu a poté při propuštění ze 

zařízení následné péče. Průměrné 10denní skóre činilo 40,8 bodů (v rozmezí 5-

100 bodů). Průměrné výstupní skóre činilo 75,5 bodu (v rozmezí 35-110 bodů). 

Faktor 10-denního skóre ADL signifikantně ovlivňoval délku přeţívání pacientů 

s p=0,001, rovněţ tak výstupní ADL ovlivňovalo signifikantně přeţívání 

pacientů (p=0,006). Risk ratio činilo pro vstupní ADL 0,979 a pro výstupní 

0,987. Znamená to, ţe jeden bod rozdílu ve skóre ADL znamená prodlouţení 

přeţívání o 2,1 %. 

 

 Při výpočtu signifikance pomocí Coxova modelu logistické regrese při 

adjustaci pro faktory věku a pohlaví činila signifikance zkrácení přeţívání opět 

p=0,001. Byla tedy potvrzena silná souvislost mezi hodnotou ADL vstupního a 

výstupního a zkrácením přeţívání pacientů. 

 

 Dále byl zjištěn pozitivní vliv následné péče na zvýšení hodnoty ADL, a 

to v průměru o 34,7 bodu (v rozmezí 0-55 bodů). 
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 Skóre MMSE 

 Skóre MMSE (Mini-mental state examination) bylo u pacientů 

stanovováno vţdy 10. pooperační den. Průměrná hodnota činila 20,8 bodu. I 

v případě tohoto skóre se potvrdila statisticky signifikantní korelace mezi výší 

skóre a dobou přeţívání (p=0,001). Risk-ratio činil 0,893, coţ znamená, ţe jeden 

bod rozdílu ve skóre znamenal prodlouţení přeţívání o 6,3 %. 
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5. Diskuse 

 

Naše studie byla zaměřena pouze na pacienty se zlomeninou 

proximálního femuru léčené operačně. V předchozích studiích byl prokázán 

vysoký počet úmrtí pacientů léčených konzervativně [84, 95]. Je to způsobeno 

závaţným celkovým stavem pacientů kontraindikujícím operační výkon a k 

vysokému počtu úmrtí pak vedou komplikace v důsledku imobilizace 

(hypostatická bronchopneumonie, tromboembolická nemoc, uroinfekt, dekubit). 

 

Domníváme se, ţe vynecháním konzervativně léčených pacientů jsme 

dosáhli větší homogenity souboru a tím i přesnějšího vymezení vlivu 

jednotlivých sledovaných faktorů na riziko úmrtí. V tomto se naše studie 

poněkud lišila od podobně koncipovaných studií, avšak jsme přesvědčeni, ţe 

uvedený postup znamená zlepšení validity výsledků [66]. 

 

Sledované faktory jsme registrovali pouze v průběhu prvního roku po 

operaci vzhledem k tomu, ţe existují práce prokazující minimální rozdíl v riziku 

úmrtí pacientů s odstupem více neţ 12 měsíců po operaci pro zlomeninu 

proximálního femuru ve srovnání s ostatní stejně starou populací [21, 56]. 

Sledování úmrtí i po ukončení prvního roku po úrazu nám však umoţnilo 

přesnější statistické zhodnocení vlivu jednotlivých faktorů na riziko úmrtí díky 

zhodnocení kumulovaného přeţívání. 

 

Tímto se naše studie rovněţ liší od podobně koncipovaných studií, avšak 

i v tomto případě jsme přesvědčeni, ţe to znamenalo zkvalitnění statistického 

zpracování výsledků. 

 

 

5.1 Diskuse k prehospitalizačním faktorům 

 

Věk a pohlaví 

Průměrný věk pacientů souboru a distribuce obou pohlaví v něm je 

srovnatelný s jinými podobnými studiemi [7, 39, 73, 90, 93, 103]. Věkový 
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průměr 81,2 roku a poměr muţů k ţenám 1:4,2 se kryjí s literárními údaji a 

hovoří o kvalitním souboru [39, 90]. Potvrzení závislosti zkrácení doby 

přeţívání na vyšším věku a muţském pohlaví je v souladu se zjištěním dalších 

autorů a potvrzuje kvalitu nasbíraných údajů [22, 32, 33, 41, 43, 58, 68, 79, 93]. 

Zlomeniny byly v drtivé většině způsobeny pádem ze stoje, případně s postele. 

 

Počet závaţných interních onemocnění 

Zhruba 38 pacientů netrpělo před úrazem ţádnou nebo jen jednou 

závaţnou interní chorobou, naproti tomu 2-3 chorobami trpělo takřka 58 % 

pacientů ze skupiny. Multimorbidních pacientů se čtyřmi a více chorobami bylo 

7,5 %. Komorbidita pacientů našeho souboru na úrovni 90 % neodpovídá 

údajům z počátku 90. let [25], souhlasí však s údaji prací jiných autorů [28, 90]. 

 

Potvrdili jsme význam multimorbidity ve zkrácení přeţívání v souladu 

s jinými autory [22, 24, 28, 32, 58, 68, 93, 97]. Náš přístup byl záměrně poněkud 

jiný, neţ bývá u podobných studií zvykem, kdy komorbidita je hodnocená 

pomocí nějakého skóre (v posledních letech nejčastěji pomocí ASA skóre), 

avšak výsledky jsou očekávaně srovnatelné. 

 

Úroveň mobility před úrazem 

Horší úroveň předúrazové mobility je povaţována za významný 

prediktor rizika úmrtí, kdy například rozdíl v délce přeţívání mezi pacienty 

pohybujícími se bez holí a se dvěma holemi činil 10 měsíců [39, 97]. Toto 

potvrdila i naše studie. Důvodem je nejspíše horší pooperační mobilizace méně 

pohyblivých pacientů, coţ vede ke vzniku výše uvedených komplikací z 

imobilizace. Navíc dlouhodobě trvající horší mobilita samotná zvyšuje riziko 

úmrtí [54]. 

 

Hagino a spol. vyvinuli skórovací systém k predikci schopnosti chůze, 

který zahrnoval faktor věku, přítomnosti demence, místa pobytu před úrazem, 

anemie a chronických interních onemocnění [40]. Jejich zjištění zcela odpovídají 

výsledkům naší práce. 
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Místo pobytu před úrazem 

Naše studie nepotvrdila výsledky některých autorů o vlivu pobytu 

v zařízení sociální péče před úrazem na zkrácení doby přeţívání [9, 39, 43, 58]. 

Můţe to souviset s přesnější eliminací vlivu dalších sledovaných faktorů 

(týkajících se zejména celkového zdravotního stavu pacientů) metodou 

statistického zpracování pomocí multivariantní analýzy, kterou jsme v naší studii 

pouţili, neboť druhá z uváděných studií pracovala jen s univariantní analýzou. 

 

 

5.2 Diskuse k hospitalizačním a posthospitalizačním 

faktorům 

 

Typ zlomeniny podle AO klasifikace 

Typ zlomeniny nebyl u pacientů našeho souboru rozhodujícím faktorem 

pro přeţití. To je v souladu s řadou jiných studií [22, 23, 33, 57]. 

 

Interval úraz-operace 

Význam vlivu prodlouţení intervalu úraz-operace na zkrácení doby 

přeţívání potvrdila řada autorů [22, 45, 90, 95]. To, ţe tento faktor 

nepředstavoval v našem souboru významné riziko pro dobu přeţívaní můţe být 

způsobeno relativně malým počtem pacientů, ošetřených se zpoţděním. 

Podstatná většina operací proběhla v den úrazu nebo první poúrazový den (57,6 

% v den úrazu, 25 % první poúrazový den), přičemţ 95 % pacientů bylo 

operováno do 5 dnů od úrazu, tedy v období před tím neţ dojde k rozvinutí 

závaţných ţivot limitujících komplikací [22, 35, 82]. Dalším faktorem 

ovlivňujícím výsledek můţe být menší počet zkušených operatérů ve sluţbě, 

vedoucí ke zvýšenému počtu pooperačních komplikací, vyrovnávajících moţný 

přínos časnějšího výkonu. 

 

Metoda multivariantní analýzy v naší studii opět mohla eliminovat vliv 

celkového zdravotního stavu pacientů na odklad operace. Výše uvedené závěry 
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jsou však v souladu se zjištěními zahraničních i domácích autorů a staví tak do 

nového světla otázku „akutnosti“ ošetření této zlomeniny [22, 26, 82]. 

 

Typ provedené operace 

Rovněţ typ provedené operace nebyl v našem souboru v souladu se 

zjištěním jiných autorů rozhodujícím faktorem pro délku přeţívání [22, 23, 33]. 

 

Dalším v písemnictví diskutovaným faktorem je způsob ošetření, hlavně 

ve smyslu rozdílu mezi osteosyntézou a primární artroplastikou. Námi zjištěná 

nezávislost přeţívání na typu operačního výkonu, resp. volbě implantátu 

odporuje výsledkům jiných prací, které na jedné straně uvádí, ţe osteosyntéza 

má z důvodu volby mladší skupiny pacientů lepší výsledky neţ plastika [32, 33]. 

Další skupina prací však popisuje vyšší mortalitu u pacientů ve věku 65-80 let 

po osteosyntéze [51]. 

 

V našem případě nebyl věkový rozdíl obou skupin významný, významný 

byl rozdíl v počtu jednotlivých pacientů (91 primárně ošetřeno artroplastikou, 

178 osteosyntézou). Důvodem rozdílného počtu pacientů můţe být určitý počet 

bazicervikálních zlomenin ošetřený osteosyntézou v souladu s moderními 

trendy. Podstatu problému spíše spatřujeme v mírně odlišném sloţení 

zkoumaného souboru a odlišnostech v moţnostech následné rehabilitace a péče, 

neboť citované odporující práce pocházejí z pracovišť jiných kontinentů [32, 

51]. 

 

Typ anestézie 

Typ anestézie nehrál u pacientů našeho souboru v délce přeţívání roli, 

coţ je v souladu s podobným zjištěním dalších autorů [22, 23, 26, 80]. 

 

Komplikace 

Výskyt komplikací byl spojen se signifikantním zkrácením doby 

přeţívání, coţ je v souladu se zjištěním jiných autorů [22, 90]. 
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Celkové komplikace. Naše studie potvrdila významný vliv celkových 

komplikací na zkrácení doby přeţívání i na celkový funkční výsledek [68, 74]. 

 

Výskyt peroperačních a akutních pooperačních interních komplikací byl 

spojen se signifikatním zkrácením doby přeţívání o 18,4 měsíce [90]. 

 

V sadě posthospitalizačních faktorů se potvrdil vliv chronických 

interních komplikací, vyjádřených zde nejčastěji bronchopneumonií jakoţto 

důsledkem imobilizace při nemoţnosti vertikalizace. I přes kvalitní následnou 

péči byl podíl úmrtí bronchopneumonii na úrovni 10,6 % z celkového počtu 

dlouhodobě sledovaných. Naproti tomu výskyt pouhých dvou případů úmrtí na 

následky TEN (0,8 %) jiţ dává díky dobré profylaxi zapomenout na dříve 

smrtící komplikaci tohoto typu zlomeniny. 

 

Naše studie v souladu se zjištěními Masudy a spol. prokázala vliv 

interních komplikací (srdeční onemocnění, diabetes, poruchy funkce plic, 

renální insuficience) jakoţto negativního prediktivního faktoru funkčních 

výsledků [74].  

 

Hluboký infekt s nutností revizních operací či rozvojem sepse byl dalším 

z dlouhodobých sledovaných faktorů potvrzených jinými studiemi, který 

zvyšoval riziko časnějšího úmrtí [55, 56, 81]. 

 

Lokální komplikace. Fatálním pak bylo vzácné (1,5 %) akutní selhání 

osteosyntézy se 75% hospitalizační smrtností při nutnosti reoperace. Toto 

zjištění klade důraz na maximální snahu o optimální provedení primární operace 

[38, 85, 88]. 

 

Naproti tomu sekundární insuficience osteosyntézy takové riziko 

nepředstavovala, a to ani u 9 reoperovaných pacientů. 
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5.3 Diskuse k dekubitům 

Na rozdíl od některých studií nebyl prokázán vliv věku na rozvoj 

dekubitů [42, 49, 69]. To můţe být ve srovnání s Houwingem a spol. dáno 

větším počtem pacientů v souboru a podstatně delší dobou sledování našeho 

souboru [49], případně niţším věkem studovaných pacientů, kdy ve studii 

Lindholm a spol. byla hranice pro rozdělení – 71 let – leţící hluboko pod naším 

věkovým limitem a nebo retrospektivním designem a krátkou dobou sledování 

[42, 69]. 

 

Samotný výskyt má v jednotlivých pracích významný rozptyl 3,8-32 % 

[4, 10, 48, 50, 69, 86, 89, 100]. Námi zjištěná hodnota 34,2 % odpovídá studiím 

s větším počtem pacientů a delší dobou sledování [42, 89]. Niţších hodnot bylo 

dosaţeno u studií s retrospektivním designem a krátkou dobou sledování [10, 49, 

100]. U nich nemohl být zachycen výskyt všech dekubitů. 

 

Obecně málo je v literatuře zmiňován námi potvrzený vliv dekubitů na 

zkrácení přeţívání [66, 68, 89, 105]. Signifikantní je rovněţ vliv dekubitů 

vyskytujících se konkrétně v oblasti paty (p=0,011), a to na rozdíl od oblasti 

sakra. 

 

Nepotvrzený vliv premorbidity, definované jako počet závaţných 

chorob, nebyl tímto způsobem hodnocen v ţádné dostupné studii. Některé práce 

však zmiňují vliv diabetu na výskyt dekubitů [42, 69]. Naše sledování však bylo 

podrobnější a postihovalo více chorob. 

 

To, ţe předúrazová mobilita ovlivňuje výskyt dekubitů je potvrzeno 

studií, zaměřenou na tento faktor [42]. Další práce tento faktor nesledovaly [42, 

50, 69, 89]. 

 

Doba do operace je jedním z nejčastěji sledovaných a diskutovaných 

faktorů. Většina studií prokazujících její vliv na výskyt dekubitů mají určité 

limity [3, 10, 89, 99]. Nesignifikantní výsledky [99], průkaz signifikance aţ 

s delším odstupem k operaci, neţ je v našich podmínkách běţný [3], příliš 
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historické sledovací období – roky 1983-1993 [10]. Jindy můţe být důvodem 

jiné měřítko doby k operaci. V našem souboru byla doba k operaci sledována ve 

dnech, v práci Rademakerse a spol. v hodinách [89]. Naše výsledky ve shodě 

s pracemi z našeho kulturního okruhu [49, 69] tento vliv nepotvrdily. 

 

Typ anestézie v našem souboru nepředstavoval rizikový faktor výskytu 

dekubitů, a to v souladu s dalšími pracemi [69, 89]. Práce, ve které byl učiněn 

opačný závěr, pracovala s retrospektivní analýzou v historickém období a 

vykázala rovněţ odlišnou incidenci dekubitů [10]. 

 

Vliv akutních pooperačních komplikací jakoţto souboru faktorů 

psychických i fyzických na výskyt dekubitů nebyl statisticky signifikantní, lze 

však pozorovat určitý trend (p=0,083). Nepotvrzení signifikance mohlo být dáno 

zařazením faktoru mentální deteriorace, který byl definován příliš volně. 

 

Jednoznačně jsme prokázali vliv chronických komplikací na rozvoj 

dekubitů, a to i při adjustaci pro další rizikové faktory. 

 

 

5.4 Diskuse k ADL a MMSE skóre 

 

 Potvrzení vlivu ADL skóre na zkrácení přeţívání je v souladu 

s recentními pracemi zahraničních autorů [23, 37, 40, 47, 75]. Na tomto místě je 

nutné připomenout souvislost s předúrazovým pobytem pacientů, neboť pacienti 

přicházející z ústavů sociální péče častěji vykazují přítomnost mentální 

deteriorace různé etiologie [75]. 

 

 V pracích některých autorů byl zjištěn pokles ADL pooperačně, coţ 

nelze potvrdit na našem souboru pacientů, neboť nemáme k dispozici 

předúrazové ADL [83, 102]. Úroveň mobility, která je obrazem funkčního stavu, 

však u našich pacientů poklesla. Pokles ADL, resp. funkčního skóre a mobility u 

většiny pacientů vedl k nutnosti následné péče spojené s nácvikem základní 

sebeobsluhy a lokomoce [102]. 
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Obecně lze konstatovat, ţe nízké nebo klesající ADL skóre je 

významným predikčním faktorem zkráceného přeţívání a výskytu komplikací 

interního charakteru [75, 83]. Takovým pacientům by měla být věnována 

zvláštní pozornost jak v období akutní, tak v období následné péče. 

 

 Rovněţ potvrzení vlivu skóre MMSE na přeţívání pacientů je v souladu 

se zjištěním zahraničních autorů [1, 23, 37, 39, 75, 82]. Výzkumy potvrdily i 

vliv nízkého MMSE i na zhoršení finální mobility a nutnosti pooperačního 

pobytu v nemocničních zařízeních [37, 75, 83]. Přetrvávání zhoršené mentální 

výkonnosti, která v některých pracích činila i 2-12 měsíců, vedla k dalšímu 

funkčnímu a sociálnímu zhoršení [37]. 

 

V některých pracích byla potvrzena vysoká četnost deteriorace 

mentálního stavu u pacientů se zlomeninou proximálního femuru [37,47]. U 35-

61 % pacientů byla v době vyšetření přítomna porucha kognitivních funkcí (aţ 

40 % demence a 15 % delirium). Duševní výkonnost byla stanovována pomocí 

Geriatric mental state schedule a Mini-mental state examination. Duševním 

stavem byla ovlivněna celková doba pobytu v nemocnici a zvláště zvýšeno 

riziko úmrtí do 6 měsíců od úrazu. 

 

Demence byla opakovaně potvrzena jakoţto samostatný rizikový faktor, 

vedoucí i k poruchám fyziologických funkcí, podílejících se na celkově špatném 

výsledku léčby [37, 47]. 
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5.5 Závěry 

 

Naše studie zaměřená na zjištění faktorů zvyšujících riziko úmrtí 

pacientů starších 70 let po operační léčbě zlomeniny proximálního femuru 

v první řadě potvrdila porovnatelnost souboru i jeho sledování. K faktorům, jeţ 

signifikantně zkracují přeţívání, patří věk, muţské pohlaví, multimorbidita v 

anamnéze, zhoršená mobilita před úrazem, celkové komplikace interního 

charakteru a rozvoj dekubitů v pooperačním průběhu, selhání osteosyntézy 

vyţadující reoperaci a hluboký infekt v oblasti operované kyčle. 

 

Studie neprokázala signifikantní zkrácení doby přeţívání pacientů 

umístěných před úrazem v zařízeních sociální péče, dále v závislosti na typu 

zlomeniny, na intervalu úraz-operace, na typu anestézie a typu provedené 

operace, druhu narkózy a sekundárním selhání osteosyntézy. 

 

Naše závěry jsou ve shodě se závěry velkých zahraničních i domácích 

studií i výsledky metaanalýz. Navíc jsme potvrdili významný rizikový faktor, a 

sice časný pooperační výskyt dekubitů. Ten by se mohl stát nástrojem 

identifikace rizikových pacientů. 

 

V naší studii jsme prokázali signifikantní vliv výskytu dekubitů v časném 

pooperačním období na zkrácení přeţívání pacientů starších 70 let po operační 

léčbě zlomeniny proximálního femuru. Signifikantní vliv měly dekubity 

lokalizované v oblasti paty, na rozdíl od oblasti sakra. 

 

Z faktorů, které signifikantně ovlivňují výskyt dekubitů, jsme 

identifikovali předúrazovou mobilitu a výskyt chronických komplikací. Hraniční 

byla signifikance u faktoru akutních komplikací. Nepotvrdili jsme statisticky 

signifikantní vliv věku, premorbidity, doby k operaci, pobytu před úrazem, typu 

zlomeniny, typu anestezie ani druhu operace na ovlivnění výskytu dekubitů. 

 

 Studie dále prokázala signifikantní vliv úrovně kognitivních a 

motorických funkcí, charakterizovaných anamnézou demence, skórem ADL a 
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MMSE, na délku přeţívání, a to i při statistické adjustaci pro další rizikové 

faktory. Byl rovněţ zjištěn pozitivní vliv následné péče na zvyšování hodnoty 

skóre ADL. Skóre ADL a MMSE by se rovněţ mohlo stát snadno stanovitelným 

nástrojem k identifikaci rizikových pacientů. 
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6. Zhodnocení 
 

Při hodnocení výsledků práce vyjdeme z cílů, jimiţ byla tato práce uvedena: 

- byly shromáţděny a souhrnně a přehledně zpracovány materiály, týkající 

se klasifikace zlomenin horního konce stehenní kosti s důrazem na 

moderní klasifikační schéma skupiny AO/ASIF, 

- byla komplexně zpracována a dokumentována problematika vývoje 

metod ošetřování zlomenin horního konce stehenní kosti s důrazem na 

nejmodernější dostupné léčebné postupy, 

- byly shromáţděny a zpracovány materiály týkající se epidemiologie a 

prevence zlomenin horního konce stehenní kosti, z těchto byly vyvozeny 

podklady pro plánování a zhodnocení vlastního výzkumu, 

- byla naplánována, implementována, provedena a zpracována 

prospektivní studie faktorů ovlivňujících mortalitu a funkční výsledky u 

pacientů vyššího věku se zlomeninou horního konce stehenní kosti, 

přínosem studie bylo kromě jiného i její zaměření na konkrétní lokalitu 

severních Čech, kdy byl vysledován a popsán komplexní přístup, 

uplatňovaný v daném regionu k řešení zlomenin horního konce stehenní 

kosti, 

- byly identifikovány faktory ovlivňující výsledky léčby zlomenin horního 

konce stehenní kosti, tyto jsou souhrnně prezentovány v kapitole 5.5, 

- dosaţené výsledky byly úspěšně publikovány v domácích periodicích 

s vysokým impakt faktorem, coţ zaručuje předání informací do 

povědomí odborné veřejnosti. Výsledky byly zpracovány ve formě 

snadno pouţitelné k sekundární a terciární prevenci v dané zájmové 

oblasti. 

 

Jiţ dříve bylo zřejmé, ţe zlomeniny proximálního femuru představují 

závaţný zdravotní, sociální a ekonomický problém. Náš výzkum poukázal na 

moţnosti konkrétních návrhů řešení ve zlepšení primární, sekundární a terciární 

prevence. Na základě získaných poznatků se v případě primární prevence 

soustředíme ve spolupráci se seniorskými organizacemi a poskytovateli sociální 

péče (a jejich zřizovateli) na osvětovou činnost, hlavně ve smyslu informování 

rizikových skupin o nebezpečí osteoporózy, zásadách správné výţivy, prevenci 



 80 

pádů (bezbariérová opatření) a mírnění jejich následků (chrániče). Do rizikové 

skupiny jistě patří i pacienti, jeţ v minulosti jiţ utrpěli jinou osteoporotickou 

zlomeninu. 

V případě sekundární a terciární prevence probíhala, probíhá a bude probíhat 

osvěta mezi středním zdravotnickým personálem a lékaři, jejímţ cílem je 

zlepšení a upřesnění vzájemné komunikace a dosaţení rychlejší a přesnější 

identifikace rizikových pacientů, standartizace postupů při zjišťování výskytu 

dekubitů a dalších rizikových faktorů. Díky časnějšímu odhalení ohroţených 

pacientů bude moţné dříve a lépe přistoupit k eliminaci rizik, a tím dosáhnout 

zlepšení dlouhodobých výsledků jak ve smyslu mortality, tak ve smyslu zlepšení 

funkčního výsledku, zvláště při návratu schopnosti sebeobsluhy, zlepšení 

mentální kondice a zpětného začlenění pacientů do společnosti. Tak se podaří 

úspěšně zúročit závěry provedené studie.  

Jiţ díky samotnému provádení studie došlo ke znatelnému zlepšení 

spolupráce mezi všemi dotčenými stranami, zvýšení úspěšnosti při záchytu 

rizikových pacientů a tím k modifikaci následné péče a dosaţení slibných 

střednědobých výsledků. 
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