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PODĚKOVÁNÍ
S problematikou traumatologic rostoucího skeletu jsem se seznámil až po promoci
na oddělení dětské chirurgie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Do jejích tajů
mě pak uvedl prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. a po složení nástavbové atestace
z dětské chirurgie jsem rád přijal nabídku, abych pracoval v jeho týmu. Postupně
jsem tak začal pronikat do jemných nuancí diagnostiky a základních principů léčby
skeletálního poranění dětského věku. Zároveň jsem byl vtažen do zásad statistického
zpracovávání souborů dat, aplikací originálních myšlenek a publikační činnosti. To
vše bylo logicky završeno přihlášením se к doktorandskému studiu. Jsem mu velmi
vděčný za všechny podněty, rady a získané dovednosti a znalosti. Za to všechno mu
patří můj dík.
Za uvedení do problematiky systematické vědecké práce a vedení v průběhu
celého doktorandského studia patří poděkování mému školiteli, prof. MUDr. Janu
Bartoníčkovi, DrSc., přednostovi Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK ve
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. As. MUDr. Ondřeji Naňkovi, PhD,
odbornému asistentovi Anatomického ústavu 1. LF UK, pak děkuji za významnou
pomoc při zpracování anatomické části mého výzkumu. Pitevní preparáty dospělých
hlezenních kloubů mi byly poskytnuty Anatomickým ústavem 1. LF UK,
novorozenecké hlezenní klouby pak Ústavem patologie 1. LF UK a VFN, za což bych
rád poděkoval jejich přednostům, prof. MUDr. Miloši Grimovi, DrSc., resp. prim.
MUDr. Ivaně Vítkové. RNDr. MUDr. Jiřímu Brabcovi, PhD, z Anatomického ústavu
1. LF UK pak děkuji za pomoc při statistickém zpracování klinického souboru.
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ÚVOD
Problematika traumatologic hlezenního kloubu u dospělých byla v domácí i
světové literatuře dopodrobna rozebrána2'3,5'6'9'24'25'29'30,47'49,50 a někteří autoři (např.
Weber49) za klíč к dospělému hlezennímu kloubu považují distální tibiofibulární
spojení. V našem i světovém písemnictví, které se týká traumatologie hlezenního
kloubu rostoucího skeletu, je však otázka distálního tibiofibulárního spojení
opomíjena a traumata jsou posuzována spíše z patologicko anatomického hlediska
jako samostatná poranění distálního konce tibie a fibuly1'7'8'10'20'22'27,33'38'39'40'41'43'44'48.
Ani patogenetické klasifikace se tibioťibulárním spojením příliš nezabývají, i když si
všímají tibiofibulární vidlice jako celku2'12'13.
Na počátku mé práce byla otázka, zda nelze i na dětský hlezenní kloub pohlížet
jako na komplexní jednotku - tibiofibulární vidlici, s klíčem v tibiofibulárním spojení.
Řešení této problematiky je věnována má disertační práce. Postupně jsme zmapovali
distální tibiofibulární spojení jak anatomickou pitvou, tak rentgenologickou studií a
našli jsme některé dosud nepublikované zákonitosti a jejich vliv na některé typy
poranění a pokusili se vyvodit i terapeutické konsekvence. Předkládaná dizertační
práce shrnuje výsledky tohoto studia a ukazuje, že doposud opomíjené distální
tibiofibulární spojení hraje i v traumatologii dětského hlezenního kloubu významnou
roli.
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1. PŘEHLED PROBLEMATIKY
1.1. ANATOMIE HLEZENNÍHO KLOUBU
1.1.1. ARTIKULUJÍCÍ KOSTI
Hlezenní kloub je složený kladkový kloub, který tvoří tři artikulující kosti: tibie,
fibula a talus. Distální konce tibie a fibuly jsou spojeny ve vidlici a do této vidlice
zapadá trochlea talu. Trochlea talu je asymetrická kladka, ventrálně širší. Distální
části tibie a fibuly jsou u rostoucího skeletu tvořeny epiťýzami, které jsou od metaťyz
odděleny růstovou chrupavkou - ťýzou.
1.1.1.1. Tibie
Dolní část tibie (pilon) se distálně rozšiřuje a přechází z trojbokého průřezu na
průřez čtyřboký. Distální epifyza tibie je tvarově přizpůsobena okolními strukturami.
Na přední ploše při laterálním okraji se vyklenuje drobná vyvýšenina - tuberculum
anterius tibiae (tzv. Chaputův hrbol), místo úponu lig tibiofibulare anterius. Zadní
plocha je prohloubena průběhem šlachy m. tibialis posterior - sulcus malleoli
medialis. Zlaterální strany je tento žlábek ohraničen kostní vyvýšeninou tuberculum posterius tibiae, určenou pro úpon lig. tibiofibulare posterius. Laterální
plocha tibie je tvořena trojúhelníkovitou prohlubní - incisura fibularis tibiae, která
v distální části přechází v kloubní plochu pro fibulu4.
1.1.1.2. Fibula
Dolní část fibuly se distálně lehce kyjovitě rozšiřuje a navíc směřuje i nepatrně do
valgozity. Na anterolaterální ploše je malý hrbolek - tuberculum anterius fibulae
(tzv. Le Fořtův hrbolek), pro úpon lig tibiofibulare anterius. Na posterolaterals
ploše je vytvořen mělký kanálek pro šlachy peroneálních svalů a mediálně od něj pak
prohlubeň - fossa malleoli lateralis, pro úpon lig. tibiofibulare posterius. Mediální
plocha pak nese kloubní plochu pro tibii4. Podle Ogdena32 se nachází distální fyza
fibuly na úrovni tibiální kloubní plochy nebo distálního okraje sekundárního
osifikačního centra distální epiíýzy tibie.
1.1.2. VAZIVOVÝ APARÁT
Kolem kloubní vazy stabilizují hlezenní kloub ve dvou etážích. Distální
tibiofibulární spojení je zpevněno trojicí tibiofibulárních vazů: lig. tibiofibulare
anterius, lig. tibiofibulare posterius a lig. tibiofibulare interosseum. Talokrurální
kloub je pak stabilizován dvojicí postranních vazů: lig. deltoideum (toto je tvořeno
čtyřmi vazy - lig. tibiotalare anterius, lig. tibionaviculare, lig. tibiocalcaneare a lig.
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tibiotalare posterius) na tibiální a trojicí vazů na ťibulární straně (lig. fibulotalare
anterius, lig. fibulocalcaneare a lig. fibulotalare posterius) 4. Všechna ligamenta se u
rostoucího skeletu upínají kepifyzám 8 . Jedinou výjimku tvoří lig. tibiofibular
interosseum, které se upíná nad ťýzou tibie a fibuly. Pro tuto práci jsou rozhodující
pouze vazy tibiofibulárního spojení.
1.1.2.1. Kloubní pouzdro
Kloubní pouzdro se upíná na okraje kloubních ploch tibie a fibuly. V oblasti
vzájemného kontaktu tibie a fibuly je kloubní pouzdro prakticky nahrazeno spodní
plochou lig. tibiofibular interosseum, se kterým srůstá svým horním okrajem
synoviální řasa hlezenního kloubu, která se vmezeřuje mezi vzájemné kloubní plošky
tibie a fibuly4.
1.1.2.2. Tibiofibulární vazy
Lig. tibiofibular interosseum je zesíleným distálním pokračováním mezikostní
membrány. Má tvar jehlanu a skoro úplně vyplňuje prostor mezi oběmi kostmi. Od
tibie probíhá šikmo distálně к fibule. Distálním okrajem zasahuje shora к fýze tibie,
kde srůstá s horním okrajem synoviální výchlipky tibiofibulárního skloubení. Od této
hranice kraniálně začíná tibiofibulární syndesmóza4. Vpředu vaz plynule přechází do
předního tibiofibulárního vazu a dorzálně do zadního tibiofibulárního vazu.
Lig. tibiofibular anterius se rozepíná mezi tuberculum anterius tibiae a
tuberculum anterius fibulae. Tibiální úpon je širší než fibulární, tím získává
lichoběžníkový tvar. Vaz se skládá ze tří pod sebou uložených porcí, z nichž
nejmohutnější je porce střední.
Lig. tibiofibular posterius je kompaktní a mohutný vaz. Rozepíná se od
tuberculum posterius tibiae к fossa malleoli lateralis fibulae. Distální snopce se
oddělují a tvoří samostatný útvar, který jedni považují za samostatný vaz (lig.
tibiofibular posterius inferius), jiní jej považují za zesílený pruh kloubního
pouzdra4.
Úpon lig. tibiofibular interosseum a mezikostní membrány může mít vliv na
charakter dorzálního Thurston-Hollandova metaťyzárního fragmentu distální tibie
u třírovinné zlomeniny rostoucího skeletu8.
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1.2. VÝVOJ HLEZENNÍHO KLOUBU
1.2.1. PRENATÁLNÍ VÝVOJ
Chrupavčité distální konce tibie a fibuly se diferencují již v 6. týdnu gestace a
vytvářejí mělkou symetrickou vidlici. Oba kotníky jsou stejně dlouhé4. Ve třetím
měsíci stojí fibula za tibií a již v tomto období je patrná asymetrie vidlice (fibula sahá
distálněji) a je patrné, že právě vznikající kloubní štěrbina hlezenního kloubu vysílá
výběžek mezi distální konce tibie a fibuly. V této fázi je již hlezenní spojení výrazně
zesíleno vazy17. Distální fýza tibie a fibuly jsou na téměř stejné úrovni4.
1.2.2. POSTNATÁLNÍ VÝVOJ
U novorozence nejsou sekundární osifikační jádra distálních epiťýz tibie a fibuly
vyvinuta. Fýzy mají transverzální průběh a fýza fibuly je uložena distálněji, než fýza
tibie, ale ještě nedosahuje kloubní štěrbiny talokrurálního kloubu.
V prvním roce života se objevuje distální sekundární osifikační jádro tibie. Je
kulové a v epiťýze je uloženo centrálně. Následně se rozšiřuje laterálně a mediálně a
rovněž ventrálně a dorzálně, stává se nejprve oválným a posléze získává tvar klínu
s hrotem směřujícím laterálně.
Ve věku 2 - 3 let je již dobře vyvinuto i sekundární osifikační jádro distální fibuly
a začíná postupné zvlnění (undulace) obou růstových plotének. Současně se vytváří
tzv „lappet formation", tedy jakési rukávovité přetažení růstové ploténky po jejím
obvodu (Ranvierova zóna) proximálně přes okraje metaťýzy. Nejvýrazněji je
vytvořena v oblasti mediálního kotníku a distálního tibiofibulárního spojení. Jak
vlnění ťýzy, tak „lappet formation" zvyšuje její pevnost ve střižném násilí. V tomto
věku také pokračuje distální migrace fýzy fibuly až na úroveň talokrurálního kloubu.
Vbatolecím období dochází к progresi undulace ťýzy tibie. V jejím anteromediální
části se vytváří tzv. Polandův hrbolek, který rozděluje epiťýzu i ťýzu na dvě části,
opticky i funkčně. Sekundární osifikační jádro již vyplňuje téměř celou epiťýzu, kromě
mediálního kotníku.
Ve věku 6 - 7 let začíná osifikační centrum zasahovat i do mediálního kotníku.
V laterální části ťýzy fibuly se může objevit přídatná osifikace.
Ve věku 8 - 11 let se mohou objevovat pridatné osifikace v apexech obou kotníků,
sekundární osifikační jádra již zaujímají téměř celé epiťyzy. Struktura osifikačního
jádra epiťýzy jak tibie, tak fibuly začíná mít charakter trabekulární kosti. Uspořádání
trámčiny odpovídá biomechanickému zatížení.
Ve věku 12 - 16 let začíná postupný zánik růstové ploténky. Předurčuje ji
subchondrální ztluštění po obou stranách fýzy. Probíhá atypicky z anterolaterální
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části fyzy tibie, v místě Polandova hrbolu. Pokračuje mediálně a poté laterálně.
Poslední neosifikovaná část distální fyzy tibie zůstává v anterolaterals části, v oblasti
Chaputova hrbolu. Distální fyza fibuly se uzavírá následně26,32.
1.2.3. DESCENSUS RŮSTOVÉ PLOTÉNKY FIBULY
Zvláštní místo ve vývoji hlezenního kloubu má sestup distální fyzy fibuly. Ve
fetálním vývoji jsou obě ťýzy založeny v téměř stejné úrovni a při narození je již ťýza
fibuly uložena distálněji, ale ještě nedosahuje štěrbiny talokrurálního kloubu. Do této
úrovně postupně klesá s prvními léty života. Podle Ogdena32 je příčinou descensu
distální fyzy fibuly normální vývoj dolní končetiny a její postupná zátěž. Tomu
nasvědčují i práce Doskočila14 a Čiperové11, kteří zaznamenali nepřítomnost descensu
distální ťýzy fibuly u dětí s mozkovou obrnou (fibulární znamení). Sosna45 sledoval
descensus ťýzy fibuly postnatálně u zdravé populace a zjistil, že do jednoho roku
života má vysoké postavení ťýzy fibuly čtvrtina vyšetřovaných dětí (fyziologické
fibulární znamení), po druhém roce života je již nezaznamenal. Poland39 i později
Ogden32 zaznamenávají definitivní sestup distální fyzy fibuly na úroveň štěrbiny
talokrurálního kloubu.

1.3. KLASIFIKAČNÍ SCHÉMATA PORANĚNÍ DĚTSKÉHO HLEZNA
1.3.1. ROZDĚLENÍ KLASIFIKACÍ
Jsou čtyři druhy klasifikací poranění distální růstové ploténky tibie a fibuly.
Funkce jednotlivých schémat se prolíná.
* Patologicko anatomická schémata (Aitken 1936, Salter a Harris 1963, Ogden
1981, Peterson 1999, Slongo 2006)
* Patogenetická (Dias a Tachdjian 1978)
* Prognostická (Speigel a kol. 1978, Peterson 1999)
* Jednotlivě popsané typy (Kleiger a Mankin 1964, Marmor 1970)
1.3.2. HISTORICKÝ PŘEHLED KLASIFIKAČNÍCH SCHÉMAT
Historie studia patogeneze a léčby fyzárních poranění je vlastně historií
problematiky poranění distální růstové ploténky tibie a fibuly. Většina klasifikačních
schémat byla vytvořena právě na poranění v této lokalitě21.
Již v roce 1898 Poland39 popsal jednotlivé typy poranění distální epifyzy tibie a
fibuly na základě pitevních nálezů amputovaných poraněných končetin. Popsal
jednak separace epifyzy distální tibie s i bez poranění metafyzy (současný typ I a II
podle Saltera a Harrise), ale také kombinovaná poranění tak, jak je zaznamenal ve
12

vlastní praxi a soudobé literatuře. Popsal šest typů poranění, která se nápadně
podobají patogenetickým klasifikacím vzniklým později, a) Dislokace distální epifýzy
tibie zevně se současnou zlomeninou fibuly (2,5 až 5 cm proximálně od hrotu zevního
kotníku), distální tibiofibulární spojení nebylo poraněno, b) Dislokace distální epifýzy
tibie zevně se separací distální epifýzy fibuly. c) Dislokace distální epifýzy tibie zevně
bez poranění fibuly (tento typ byl sledován při nevýrazné dislokaci distální epifýzy
tibie). d) Dislokace distální epifýzy tibie zevně s poraněním metafýzy (současný typ
Salter-Harris II). e) Dislokace distální epifýzy tibie mediálně, f) Dislokace distální
epifýzy tibie i fibuly dorzálně.
V roce 1936 přišel Aitken1 s první anatomickou klasifikací poranění růstové
chrupavky distální tibie. Poranění rozdělil podle vztahu linie lomu к růstové ploténce
do tří odlišných typů. Ve své práci popsal i jeden případ zlomeniny, později popsané
Kleigerem a po něm i pojmenované.
V roce 1963publikovali Salter a Harris41 novou a dodnes nej rozšířenější obecnou
klasifikaci fyzárního poranění. Poranění rozdělili podobně jako Aitken podle průběhu
linie lomu vzhledem к růstové ploténce. Rozlišují pět typů a později (1969) к této
klasifikaci připojil Rang40 typ šestý.
V roce 1964 Kleiger a Mankin23 popsali dva nové typy poranění distální epifýzy
tibie v oblasti Chaputova hrbolu.
V roce 1970Marmor28 publikoval dosud nepopsaný typ zlomeniny distální epifýzy
tibie - třírovinnou zlomeninu. Stále se vedou diskuse, jedná-li se o epifyzární
poranění IV. typu dle Saltera a Harrise, nebo o kombinaci И. a III. typu dle Saltera a
Harrise.
V roce 1978 Dias a Tachdjian12 uvedli svou klasifikaci, která je vlastně aplikací
Lauge-Hansenova schématu24 pro dospělý skelet na skelet rostoucí. Navazují tak na
historická patogetenická schémata Ashhursta a Bromera2, Bishopa7 a Caroterse a
Crenshawa7.
V témže roce byly publikovány dvě prognostické klasifikace založené na schématu
Saltera a Harrise. Weber21 rozdělil poranění na tri skupiny: nevinná (typ SalterHarris I а II), povážlivá (typ Salter-Harris III а IV) a zlomeniny přechodného období
(Kleigerova zlomenina a třírovinná zlomenina). Tato klasifikace ale příliš neodpovídá
skutečnosti.
Daleko výstižnější je schéma vytvořené Spiegelem, Coopermanem a Lagrosem46,
která dělí poranění distální fýzy tibie a fibuly na poranění s rizikem nízkým, vysokým
a nepředvídatelným.
V roce 1981 Ogden31 rozšířil obecnou klasifikaci Saltera a Harrise41 o základní typ
epifýzárního poranění 7A а В (osteochondrální zlomenina), dále o základní typ 8,
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který popisuje metafyzární zlomeninu ovlivňující následně vývoj růstové ploténky a
typ 9, popisující duplikaturu diafyzy kosti vzniklou osifikací svlečeného periostu.
Přiřadil také к základním typům i řadu podtypů.
Petersonova klasifikace37,38 z roku 1999 spojuje anatomické a prognostické
hledisko. Peterson zavedl dva nové typy a pořadí jednotlivých typů určil
prognostickým rizikem následků, proto svou klasifikaci nadřadil nad klasifikaci
Saltera a Harrise. Nezařadil do své klasifikace V typ Saltera a Harrise, který spolu
s Burkhartem v roce 1981 zpochybnil36.
Poslední publikovaná obecná klasifikace dětských zlomenin, navržená Slongem,
Auditem, Schlickeweiem, Clavertem a Hunterem14 v roce 2006, se pokouší aplikovat
AO klasifikaci dospělých zlomenin na dětský skelet. Kromě diafyzázních zlomenin,
zohledňuje i metafyzární a fyzární poranění. Speciální klasifikace je věnována i
dětskému hleznu.
1.3.3. WEBEROVA KLASIFIKACE
Weberova klasifikace z roku 196649 je určena pro dospělý skelet. Zde ji uvádím
proto, že posuzuje poranění hlezna komplexně jako poranění celé tibiofibulární
vidlice a byla mi inspirací při snaze o aplikaci podobných principů i na rostoucí skelet
(obr. 1-1).
Typ A - vzniká addukčním mechanismem. Na laterální straně dochází
к poranění fibulárních vazů, nebo zlomeniny zevního kotníku pod úrovní
syndezmózy. Na mediální straně může dojít ke zlomenině vnitřního kotníku
(tzv. 2. stupeň). Vzácně může dojít i ke zlomenině zadní hrany tibie (tzv. 3.
stupeň). Nikdy nedochází к přetržení vazů tibiofibulární syndezmózy a
deltového vazu. Může být doprovázen osteochondrální zlomeninou kladky
talu.
Typ В - šikmá zlomenina fibuly v různé délce. Začíná v úrovni syndezmózy a
probíhá dorzoproximálně. Na mediální straně dochází к příčné zlomenině
vnitřního kotníku, nebo ruptuře deltového vazu. Může být roztržen přední
tibiofibulární vaz, mezikostní membrána a mezikostní tibiofibulární vaz
zůstávají intaktní.
Typ С - lomná linie probíhá proximálně od syndezmózy, obvykle příčně nebo
lehce šikmo. Může dojít i ke zlomenině fibuly v oblasti diafýzy či subkapitulárně
(Maisonneueveova zlomenina). Vzácně může být poškozen pouze proximální
tibiofibulární kloub. Vnitřní kotník je buď příčně zlomen, nebo je roztržen deltový
vaz. Při všech variantách je syndesmóza ventrálně i dorzálně insuficientní.
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typA

typC

typfi

Obr. 1-1. Funkční klasifikace poranění hlezna dospělého skeletu (Weber)

1.3.4. KLINICKY NDDŮLEŽITĚIŠÍ KLASIFIKAČNÍ SCHÉMATA
Aitken (1936)1
Typ 1 - linie lomu probíhá paralelně s růstovou ploténkou v novotvořené kosti
metaťyzy a následně prochází metaťyzou, růstová ploténka zlomena není.
Typ 2 - linie lomu kříží kostěnou epiťýzu z kloubu к růstové ploténce, růstová
ploténka zlomena není, ale ve 40 % je rozdrcena.
Typ 3 - linie lomu probíhá přes kostěnou epiťýzu, růstovou ploténku a
metafyzu.
V originálním popisu Aitken u typu 2. uvádí, že linie lomu nekříží růstovou
ploténku, ale předpokládal její rozdrcení. Ve svém souboru se však nesetkal u tohoto
typu s dislokací fragmentů (obr. 1-2).
Salter, Harris (1963)41
Salter s Harrisem vycházeli z Aitkenova schématu a přiřadili dva základní typy I a
V. V případě typu III (Aitken 2) již popisují, že linie lomu kříží růstovou ploténku a
jedná se tedy o zlomeninu fyzy. Typ V byl v roce 1981 zpochybněn Petersonem a
Burkhartem36. V roce 1983 přiřadil к této klasifikaci Rang typ VI, periferiní poranění
perichondrálního prstence fyzy.
Typ I - čistá epifyzární separace bez kostní zlomeniny.
Typ II - epifyzární separace, linie lomu probíhá do metaťyzy a odlamuje její
trojúhelníkovitý fragment, který se nazývá Thurston-Hollandovo znamení.
Typ III - pravá epifyzární zlomenina. Linie lomu vychází z kloubu a kříží
kostěné jádro epiťýzy a po té do periferie růstovou chrupavkou.
Typ IV - zlomenina transepimetafyzární, linie lomu vychází z kloubu, prochází
kostěnou epiťyzou, kříží ťyzu a dále pokračuje do metaťýzy.
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Typ V - rozdrcení růstové ploténky, obvykle způsobená axiálním násilím
(obr. 1- 3).
Typ VI - přiřazený později Rangem39 (1969). Je charakterizován vytržením
části periferních struktur ťyzy i s malým kostěným fragmentem metaťyzy a
epifyzy (obr. 1-4).

typl

typ 2

typ3
Obr. 1-2. Aitkenova klasifikace fyzárních poranění
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typ I

typ II

typ III

«I
typ IV

Obr. 1-3. Salterova a Harrisova klasifikace fyzárních poranění

Obr. 1-4. Rangův typ VI, přiřazený později к Salterově a Harrisově
klasifikaci
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Kleiger, Mankin (1964)23
Kleiger s Mankinem popisují původně dva typy zlomeniny, v současné době se za
Kleigerovu zlomeninu považuje odlomení anterolaterální části epifyzy typu Salter
Harris III:
a) úlomek zaujímá asi polovinu laterální části distální epifyzy tibie a může být
doprovázen metaťyzárním klínem (ve své podstatě podobný případ později
popsal Marmor jako tzv. třírovinnou zlomeninu)
b) úlomek je tvořen jen malým fragmentem anterolaterální části epifyzy
v oblasti Chaputova hrbolu. Tato zlomenina je v anglické literatuře
popisována jako juvenilní Tillauxova zlomenina (obr. 1-5).

Obr. 1-5. Kleigerova zlomenina distální epifyzy tibie v oblasti Chaputova
hrbolu

Marmor (1970)28
Marmor popisuje zvláštní typ nitrokloubní zlomeniny. Linie lomu probíhá ve
třech na sebe vzájemně kolmých rovinách. Linie lomu vychází z kloubu a rozlamuje
kostěnou epiťýzu v sagitální rovině až do růstové ploténky, pokračuje v transverzální
rovině v růstové ploténce a vychází metaťýzou ve frontální rovině. Marmor původně
popsal nitrokloubní tříúlomkovou třírovinnou zlomeninu, Dias13 v roce 1984 popisuje
již třírovinnou zlomeninu dvou a tří úlomkovou, později se objevují zprávy i o
víceúlomkových třírovinných zlomeninách. Roku 1995 popsal Feldman19
extraartikulární a o dva roky později Shin42 intramalleolární třírovinnou zlomeninu,
kdy sagitální linie lomu vede do vnitřního kotníku a ne do kloubu (obr. 1-6 a 1-7).
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pohled АР

pohled bočný

Obr. 1-6. Třírovinná zlomenina
dvouúlomková

pohled AP

distální

pohled bočný

pohled z kloub
epifyzy tibie (Marmor) -

pohled z kloubu

Obr. 1-7.
Třírovinná zlomenina distální epifyzy tibie (Marmor) tříúlomková

Dias, Tachdjian (1978)12
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

supinace-inverze (SI)
pronace-everze-zevní rotace (PEER)
supinace-plantární flexe (SPF)
supinace-zevní rotace (SER)
axiální komprese
Kleigerova zlomenina
třírovinná zlomenina
ostatní fyzární poranění
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Autoři vycházejí z Lauge-Hansenovy klasifikace a aplikují ji na rostoucí skelet a
přiřazují к ní Kleigerovu zlomeninu, třírovinné zlomeniny a ostatní ťyzární poranění.
Jako první se popisuje pozice nohy v momentě úrazu, následně směr působení násilí
(obr. 1-8).

Й UЛ
^R

I. supinace-inverze

III. supinace-plantární flexe

II. pronace-everze-zevní rotace

IV. supinace-zevní rotace
Obr. 1-8. Patogenetické schéma fyzárních poranění dětského hlezna (Dias
a Tachdjian)
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Spiegel, Coopperman, Lagros (1978)46
Spiegel, Cooperman a Lagros sestavili velmi užitečné a výstižné prognostické
schéma, které má svou platnost i v současné době. Poukazují na fakt, že fyzární
poranění distální tibie Salter Harris typ II není poraněním nevinným, za které je
považován Weberem21. Incidence komplikací závisí na typu poranění, míře dislokace,
či kominuce a výsledném postavení po repozici. U nitrokloubních zlomenin epiťýzy je
stanovena hranice dislokace 2 mm. Do dislokace 2 mm je považována zlomenina za
nedislokovanou, při dislokaci nad 2 mm pak za zlomeninu dislokovanou.
1. nízké riziko (separace distální epiťýzy fibuly typ Salter Harris I a II, separace
distální epifyzy tibie typ Salter Harris I, nedislokované zlomeniny distální
epifyzy tibie typ Salter Harris III a IV, avulzní zlomeniny distální tibie a
fibuly Typ Ogden 7A a 7B
2. vysoké riziko (dislokované zlomeniny distální epifyzy tibie typ Salter Harris
III a IV, Kleigerova zlomenina, Marmorova třírovinná zlomenina, komprese
epifyzy typ Salter Harris V)
3. nepředvídatelné riziko (separace distální epifyzy tibie typ Salter Harris II)
Ogden (1981)31
Ke klasifikaci Saltera, Harrise41 a Ranga39 přiřazuje tri základní typy, které
postihují epifyzární (typ 7), metafyzární (typ 8) i diafyzární poranění (typ 9). Pro
problematiku, které se týká tato práce je důležitý typ 7 - avulze epifyzy, kdy linie
lomu nezasahuje do růstové ploténky. Prochází-li linie lomu kostěnou částí epiťýzy,
jedná se o typ 7A (RTG patrná), prochází-li pouze chrupavčitou epifyzou, pak typ 7B
(klasickým RTG vyšetřením nepostřehnutelná). V oblasti hlezenního kloubu připadají
na tyto typy avulzní zlomeniny hrotů obou kotníků (obr. 1-9). Ogdenova klasifikace
je asi nejvýstižnější anatomickou klasifikací, ale její složitost brání zavedení do běžné
klinické praxe.

typ7A

typ 7B

Obr. 1-9. Typy 7 A a B, které Ogden
přiřadil к základním typům ťyzámích
poranění rostoucího skeletu Saltera,
Harrise a Ranga
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Peterson (1999)38
Petersonova klasifikace spojuje anatomický pohled a prognostickým. Jejímu
rychlejšímu rozšíření brání to, že se jednotlivé typy nekryjí s dosud nejpoužívanějšími
klasifikacemi (Salterovou a Harrisovou41, či Ogdenovou31).
Typ I - příčná zlomenina metafyzy s fisurou zasahující do růstové ploténky.
Typ II - separace epifyzy s odlomením metafyzárního Thurston-Hollandova
fragmentu.
Typ III - separace epifyzy bez poranění metafyzy.
Typ IV - separace části fýzy s linií lomu jdoucí do kloubu.
Typ V - zlomenina jdoucí z kloubu přes kostěnou epiťýzu, ťýzu do metafyzy.
Typ VI - ztráta části fyzy (otevřená poranění, sečné nebo střelné poranění).
Toto klasifikační schéma však není specifické pro dětské hlezno a tím, že se
Peterson snažil spojit anatomický a prognostický pohled do jednoho schématu jej
učinil málo přehledným. Z anatomického hlediska je čitelnější schéma Saltera a
Harrise41, či Ogdenovo31 a podle našich zkušeností je prognostické schéma
Spiegelovo, Coopermanovo a Lagrosovo45 pro dětské hlezno mnohem výstižnější.
Slongo, Audigé, Schlickewei, Clavert, Hunter (2006)44
V rámci klasifikace zlomenin dlouhých kostí dětského skeletu se zaměřují také na
poranění dětského hlezna. Klasifikační systém AO se snaží aplikovat na dětský skelet.
Tentýž je číselný kód kosti a jejího postiženého segmentu (tedy u distální tibie 43),
navíc u dětí hodnotí, je-li poranění diaťyzární (D), metafyzární (M), či epifyzární (E).
Dále klasifikace uvádí „dětský kód", který udává specifický charakter poranění. Tento
kód se zapisuje za lomítko (43-E/1-9). U epifyzárního poranění je tedy hodnoceno
devět známek: známka 1-4 odpovídá klasifikaci Saltera a Harrise, známka 5 určuje
Kleigerovu zlomeninu, známka 6 třírovinnou zlomeninu, známka 7 avulzi vazu
skostěnným fragmentem, známka 8 určuje osteochondrální zlomeninu kloubní
chrupavky a známka 9 určuje „jinou" zlomeninu. Další číslo určuje závažnost
poranění od jednoduchých (1), přes potenciálně nestabilní (2) až po komplexní,
nestabilní poranění (3). Jelikož některé dětské zlomeniny nelze přesně popsat ani
výše uvedeným systémem, je zaveden poslední, tzv. přídatný kód (I-IV), kteiý
upřesňuje dislokaci suprakondylických zlomenin humeru, stupeň dislokace zlomenin
proximálního radia a zlomeniny proximálního femuru.
Hrubě dislokovaná třírovinná zlomenina distální epifyzy tibie má tedy podle této
klasifikace kód 43-E/6.3
Tato klasifikace sice vcelku přesně určuje typ a charakter poranění dlouhých kostí
u dětí, ale je velmi složitá a komplikovaná. Nepostihuje navíc v dětské skeletální
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traumatologii vžitá a všeobecně používaná klasifikační schémata pro jednotlivé typy
poranění. Navíc v sobě obsahuje logický rozpor, neboť poranění epifýzy (E) je touto
klasifikací považováno za poranění nitrokloubní, ačkoliv separace epifýzy I. a II. typu
dle Saltera a Harrise není poraněním nitrokloubním (vyjma poranění proximální
epifýzy radia a femuru). Nejzávažnějším nedostatkem této klasifikace je to, že jí chybí
terapeutický výstup. Nelze jí tedy použít jako schéma indikující konzervativní, či
operační léčbu.

1.3.5. DIDAKTICKÁ KLASIFIKACE IPVZ (HAVRÁNEK)
1. Separace distální epifýzy tibie typ Salter-Harris I a II
2. Zlomenina distální epiťýzy tibie typ Salter-Harris III a IV (zlomenina
vnitřního kotníku)
3. Osteochondrální zlomenina distální epiťýzy tibie typ Ogden 7A či 7B
(odlomení vnitřního kotníku)
4. Fyzární poranění distální tibie typ Salter-Harris VI
5. Kleigerova zlomenina distální epiťýzy tibie
6. Třírovinná zlomenina distální epiťýzy tibie
7. Komplexní poranění (tříštivá nitrokloubní poranění tibiofulární vidlice,
otevřená poranění)
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2. CÍLE PRÁCE - METODICKÉ POSTUPY PRO DIZERTAČNÍ PRÁCI
V této práci jsme se soustředili na studium anatomie, RTG vývoje a traumatologic
tibiofibulárního spojení hlezna rostoucího skeletu a hledali jsme spojitosti mezi
jednotlivými dílčími nálezy. Cílem celého výzkumu bylo stanovení funkčního
diagnostického a léčebného schématu pro řešení poranění dětského hlezna v oblasti
tibiofibulární vidlice.

2.1. ANATOMICKÁ PITVA
Cílem studie bylo zjistit, zda a jak se liší anatomické uspořádání vazivového
aparátu dospělého hlezna od hlezna rostoucího. Položili jsme si tyto základní otázky:
1. Jak jsou uspořádány tibiofibulární vazy u rostoucího skeletu v jednotlivých
etapách postnatálního vývoje?
2. Jak jsou vyvinuty jednotlivé vazy tibiofibulárního spojení rostoucího skeletu
v jednotlivých epatách postnatálního vývoje?
3. Jaký je vztah jednotlivých vazů tibiofibulárního spojení rostoucího skeletu
к růstové ploténce tibie a fibuly?

2.2. RENTGENOVÁ STUDIE
Cílem této studie bylo zjistit, jestli a jak se změnil vývoj kostního věku naší
současné dětské populace. Položili jsme si tyto základní otázky:
1. Odpovídá kostní vývoj současné naší dětské populace předchozím studiím
starým přes 20 let?
2. Jak se probíhá descensus distální fýzy fibuly rostoucího skeletu?
3. Jak se liší vývoj skeletu s ohledem na pohlaví?
4. Lze podle vzájemného postavení kloubní štěrbiny talokrurálního kloubu a
polohy distální fýzy fibuly nalézt zákonitosti uspořádání hlezenního kloubu
rostoucího skeletu?
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2.3. KLINICKÉ STUDIE
2.3.1.

HODNOCENÍ

VÝZNAMU

VZÁJEMNÉHO

POSTAVENÍ

ŠTĚRBINY

TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU A DISTÁLNÍ FÝZY FIBULY
V rámci této části studie jsme si dali za cíl zjistit, jaký má klinický význam různé
vzájemné postavení kloubní štěrbiny talokrurálního kloubu a distální ťýzy fibuly a
položili jsme si tuto základní otázku:
1. Má různé vzájemné postavení kloubní štěrbiny talokrurálního kloubu a
distální ťýzy fibuly zásadní vliv na charakter skeletálního poranění fibuly při
současném fyzárním poranění tibie?
2.3.2. ROZBOR

PACIENTŮ S PORANĚNÍM V OBLASTI

DISTÁLNÍHO

TIBIOFIBULÁRNÍHO SPOJENÍ
V poslední části studie jsme si dali za cíl zhodnotit soubor dětských pacientů
s poraněním distálního tibiofibulárního spojení a hledali jsme určité zákonitosti a
zákonné výjimečnosti těchto poranění. Položili jsme si tyto základní otázky:
1. Jsou Kleigerova a třírovinná zlomenina skutečně poraněními přechodného
období?
2. Jsou Kleigerova a třírovinná zlomenina jedinými typy poranění v oblasti
tibiofibulárního spojení rostoucího skeletu?
3. Lze podle rtg nálezu a anatomických poměrů určit mechanismus poranění
tibiofibulárního spojení rostoucího skeletu?
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3. OBECNÝ POPIS USPOŘÁDÁNÍ STUDIÍ
Naše práce je rozdělena na dvě hlavní části: experimentální a klinickou studii.
Nejprve jsme provedli dvě čistě teoretické práce: anatomickou studii
novorozeneckých a dospělých hlezen a rozbor RTG snímků hlezen rostoucího skeletu.
Anatomickou pitvou dospělých hlezen jsme jednak získali pitevní zručnost
potřebnou к preparaci novorozeneckých hlezen a jednak jsme získali kontrolní
skupinu к porovnání výsledků. Pitvy jsme prováděli podle standardních schémat.
Novorozenecká hlezna jsme preparovali podle týchž schémat a všímali jsme si
především anatomickému uspořádání kolem kloubních vazů, zejména vazů
tibiofibulárního spojení. Zajímal nás hlavně vztah inzercí jednotlivých vazů a distální
růstové ploténky jak tibie, tak fibuly, dále pak pevnost a síla jednotlivých vazů v
novorozeneckém období.
Rentgenovou dokumentaci hlezenních kloubů rostoucího skeletu jsme studovali
ze dvou hlavních důvodů. Jednak jsme porovnávali kostní věk a vývoj hlezenního
kloubu našeho souboru a souborů hodnocených před čtvrtstoletím, jednak jsme
sledovali vzájemný vztah úrovně růstové ploténky distální fibuly a štěrbiny
tibiotaiámího kloubu.
Druhá, hlavní část studie spočívala v aplikaci našich zjištění do klinických nálezů.
Opět jsme se především zaměřili a oblast distálního tibiofibulárního spojení. Nejprve
jsme prostudovali RTG dokumentaci všech pacientů s poraněním distální epifyzy
tibie v oblasti Chaputova hrbolu, tedy tzv. Kleigerovy zlomeniny a laterální třírovinné
zlomeniny. V tomto souboru jsme pečlivě hodnotili jednotlivé nalezené typy zlomenin
a posuzovali, v jaké fázi fyziologického zániku růstové ploténky se vyskytují. Dále
jsme hodnotili soubor pacientů se současným poraněním distální epifýzy tibie a
distální epifýzy či metafyzy fibuly. V tomto souboru jsme sledovali, má-li různý
vzájemný vztah mezi úrovní distální růstové ploténky fibuly a kloubní štěrbiny
tibiotaiámího kloubu vliv na typy poranění distální fibuly. Snažili jsme se jednotlivé
nálezy na klinickém souboru zobecnit a hledali jsme praktické terapeutické výstupy.
Pro větší přehlednost práce jsem rozdělil text do těchto tří samostatných oddílů:
pitevní, rentgenová a klinická studie.
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4. PITEVNÍ STUDIE
4.1. MATERIÁL A METODY
Provedli jsme anatomickou pitvu šesti hlezenních kloubů mrtvě narozených ve
věku 32 až 35 týdnů gestace. Žádné z nich neměly zjevné ortopedické vady dolní
končetiny. Preparáty byly standardně fixovány v roztoku 10% formaldehydu a pitva
byla provedena pod operačním mikroskopem standardním postupem se zaměřením
na vazivový apatát hlezenního kloubu, především na vazy tibiofibulárního spojení. U
každého vazu jsme sledovali jeho mohutnost a obě místa inzerce ve vztahu к plochám
na koncích obou kostí hlezenní vidlice a ve vztahu к růstové ploténce. Zároveň jsme
se zaměřili na anatomické poměry distálního tibiofibulárního skloubení, existenci
vzájemných kloubních ploch a kloubní štěrbiny. Anatomickou pitvou dvou dospělých
hlezen jsme ověřovali nálezy velmi podrobně popsané Bartoníčkem a vytvořili
srovnávací studii. Obě hlezna byla standardně fixována formaldehydem a pitvy
proběhly podle standardních protokolů. Z pitevních nálezů byla provedena
fotodokumentace.

4.2. VÝSLEDKY
Pitva hlezen mrtvě narozených novorozenců ukázala několik velmi důležitých
faktů. Tibiofibulární vazy jsou již v tomto období plně vyvinuty. Přední tibiofibulární
vaz inzeruje čistě do oblasti chrupavčité epifyzy jak tibie (v oblasti tuberculum
anterius Chopartí), tak fibuly (tuberculum anterius Le Fořti). Je poměrně silnou,
kompaktní strukturou (obr. 4-la).
Rovněž tak zadní tibiofibulární vaz je velmi kompaktní a poměrně silná struktura,
která inzeruje na dorzální ploše chrupavčité epifýzy distální tibie a na distální epifyze
fibuly se upíná do oblasti fossa malleoli lateralis. I u novorozeneckého hlezna lze
vypreparovat jeho mohutný spodní okraj, který Bartoníček považuje za labrum
articulare, ve Fickově i Grayově anatomii je tato struktura popisována jako lig.
tibiofibulare posterius inferius (obr. 4-2a).
Nejpevnějším vazem novorozeneckého hlezna je pak lig. tibiofibulare
interosseum, které se jako jediný tibiofibulární vaz upíná do oblasti distální metafyzy
jak tibie, tak fibuly a to juxtafyzárně. Již v novorozeneckém věku má tvar jehlanu a
skoro úplně vyplňuje prostor mezi oběma kostmi. Jeho distální okraj srůstá se
synoviální výchlipkou hlezenního kloubu, která tvoří distální tibiofibulární skloubení.
Kraniálně volně přechází do mezikostní membrány. Ventrálně i dorzálně pak přechází
plynule do předního a zadního tibiofibulárního vazu (obr. 4-3a).
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Na všech pitvaných novorozeneckých hleznech jsme nalezli kloubní plošky
distálního tibiofibulárního skloubení jak na tibii, tak na fibule (obr. 4-3a).

Obr. 4-1. Lig. tibiofibulare anterius: a) novorozenec - vaz je již kompletně
vyvinut (červené šipky); upíná se na distální epifýzy tibie a fibuly pod úrovní fýzy
(žluté linky),
b) dospělý jedinec - vaz označen červenými šipkami.
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Obr. 4-2. Lig. tibiofibulare posterius: a) novorozenec - vaz je již kompletně vyvinut (červené
šipky) a upíná se na distální epifýzy tibie a fibuly pod úrovní fýzy (žluté linky); i na hleznu
novorozence je patrné labrum articulare (modrá šipka), b) dospělý jedinec - vaz označen
červenými šipkami.
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Obr. 4-3. Lig. tibiojfibulare interosseum a distální tibiofibulámí skloubení:
a) novorozenec, b) dospělý jedinec - kloubní plošky (modré šipky), vaz (červené
šipky).

Srovnávací pitvou dospělého hlezna jsme prokázali, že struktury distálního
tibiofibulárního spojení jsou již v novorozeneckém věku plně vyvinuty a odpovídají
strukturám, které nacházíme u dospělého hlezna (obr. 4 - l b , 4-2b, 4-3b).
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Z tohoto důvodu jsme upustili od preparací hlezen dětských kadaverů různých
věkových kategorií.

4.3. ZÁVĚRY
Anatomickou pitvou novorozeneckého hlezna jsme potvrdili literární údaje, že
distální tibiofibulární spojení je tvořeno ve své distální části kloubem, který zasahuje
až do úrovně růstové ploténky tibie. Proximální hranici kloubu tvoří lig. tibiofibular
interosseum, od kterého proximálně je již spojení syndezmotické. Dále jsme
srovnávací pitvou dospělého hlezna zjistili, že veškeré struktury distálního
tibiofibulárního spojení (lig. tibiofibular anterius, lig. tibiofibular interosseum, lig.
tibiofibular posterius) jsou již plně vyvinuty u novorozenců. Přední a zadní
tibiofibulární vazy se upínají na obou svých koncích na struktury epifyzy jak tibie, tak
fibuly. Mezikostní tibiofibulární vaz se pak upíná na suprafyzární část distální
metafýzy tibie a fibuly. Nejpevnějším vazem distálního tibiofibulárního spojení je lig.
tibiofibular interosseum.
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5. RENTGENOVÁ STUDIE
5.1. MATERIÁL A METODY
V této části studie jsme zhodnotili randomizovaný soubor 169 rentgenových
snímků hlezen rostoucího skeletu, respektive dětí od narození do 16 let věku (u
chlapců do 18 roku věku), převážně z Prahy a okolí. Všechny RTG snímky byly
provedeny pro diagnózu distorze, či kontuze hlezna, tedy bez skeletálního poranění.
V souboru bylo 90
chlapců a 79 dívek. Žádný z vyšetřovaných neměl ani
neurologické, ani muskuloskeletální postižení a ani v anamnéze neměl předchozí
skeletální poranění vyšetřované dolní končetiny.
5.1.1. KOSTNÍ POSTNATÁLNÍ VÝVOJ
Ve studii jsme hodnotili nejprve kostní vývoj hlezna a porovnávali své nálezy
s nálezy světových studií 20 let starých. Zaznamenávali jsme, kdy se začínají
objevovat sekundární osifikační centra distální tibie a fibuly, jejich další vývoj a
období, kdy dochází к fyziologickému zániku růstových plotének.
5.1.2. DESCENSUS DISTÁLNÍ FÝZY FIBULY
Dále jsme hodnotili vertikální pozici distální fýzy fibuly s ohledem na rovinu
vedenou štěrbinou tibiotalárního kloubu. Pro tuto část studie jsme vyřadili pacienty s
již ukončeným růstem, tedy zaniklou distální růstovou ploténkou tibie a fibuly. V
souboru zůstalo 140 dětí (72 chlapců a 68 dívek). Jelikož je nemožné určit přesné
umístění kloubní štěrbiny na základě RTG dokumentace, museli jsme jeho pozici
určit hypoteticky podle následujících předpokladů:
- kloubní štěrbina leží uvnitř rentgenologicky viditelného prostoru mezi
distálním okrajem distální epifýzy tibie a proximálním okrajem osifikačního
jádra talu,
- chrupavčité styčné plochy jak tibie, tak talu jsou stejně silné.
Za těchto předpokladů rovina kloubní štěrbiny probíhá centrem výše zmíněného
prostoru mezi distální tibií a talem. Distální fýza fibuly leží mezi distálním
rentgenologickým okrajem distální metafýzy fibuly a proximálním rentgenologickým
okrajem distální epifýzy fibuly.
Hypoteticky jsme předpokládali tři nejčastější uložení distální fýzy fibuly vůči
kloubní štěrbině talokrurálního kloubu:
- distální fýza fibuly leží proximálně od štěrbiny talokrurálního kloubu
(proximální okraj distální kostěné epifýzy fibuly leží na úrovni nebo
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proximálně od distálního okraje sekundárního osifikačního centra tibie)
(obr. 5-1),
- distální fyza fibuly leží v úrovni štěrbiny talokrurálního kloubu (distální okraj
sekundárního osifikačního centra tibie leží ve stejné úrovni jako distální
okraj distální metafyzy fibuly a/nebo proximální okraj sekundárního
osifikačního centra fibuly leží v úrovni proximálního okraje osifikačního
centra talu) (obr. 5-2),
- distální fyza fibuly leží distálně od od štěrbiny talokrurálního kloubu
(distální okraj distální metafyzy fibuly leží v úrovni proximálního
okraje osifikačního centra talu) (obr. 5-3).
Sledovali jsme statistické rozložení výskytů pro každý ze tří typů ve vztahu к věku
probandů (koláčové grafy).

M
Obr. 5-1. Rentgenologický typ 1 hlezna rostoucího skeletu: hranice

horní hranice; b) dobií hranice
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Obr. 5-3. Rentgenologický typ 3 hlezna rostoucího skeletu: hranice

5.2. VÝSLEDKY
5.2.1. KOSTNÍ POSTNATÁLNÍ VÝVOJ
V souboru 169 vyšetřovaných dětí jsme sledovali vývoj od kategorie novorozenec
(n = 2), kdy ještě nebyla patrna sekundární osifikační centra distální epifýzy ani u
tibie, ani u fibuly (obr. 5-4a).
V kojeneckém věku (n = 2) se již objevovalo sférické sekundární osifikační
centrum tibie, které bylo v epiťýze uloženo centrálně (obr. 5-4b).
Ve věku okolo 1 roku je jádro již oválné. Objevuje se oválné jádro epifýzy fibuly a
distální fýzafibulyje v úrovni distální epifýzy tibie (obr. 5-4c).
Ve věku do tří let (n = 23) získává sekundární osifikační jádro distální tibie tvar
klínu s hrotem směřujícím laterálně. Jádro distální epifýzy fibuly je již dobře
osifikované a distální fýza fibuly začíná migrovat na úroveň tibiotalárního kloubu.
Původně transverzální průběh distální růstové chrupavky tibie se začíná vlnit
(undulovat), vytváří se tzv. Polandův hrbol (obr. 5-5a).
Ve věku do pěti let (n = 9) jádro distální epifýzy tibie ztrácí tvar klínu a na
mediálním pólu jádra se objevují známky počínající osifikace mediálního kotníku.
Osifikační centrum distální epifýzy jak tibie, tak fibuly již konturuje kloubní plochy.
Distální fýza fibuly u části pacientů již přesahuje úroveň tibiotalárního kloubu.Ve
věku do 7 let (n = 11) je již patrná postupná osifikace vnitřního kotníku, zevní kotník
je již zformován (obr. 5-5b).
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Ve skupině do jedenácti let (n = 43) jsou již oba kotníky dobře formovány,
objevují se přídatná osifikační centra ve hrotech jak tibiálního, tak fibulárního
kotníku a rovněž vlaterálním i mediálním pólu distální fyzy fibuly. Až do těchto
věkových kategorií nejsou patrné rozdíly v pohlaví (obr. 5-6a, b, c).

Obr. 5-4. RTG hlezna od narození do j e d n o h o roku života: a) novorozenec
- sekundární osifikační centra nejsou patrna ani и tibie, ani и fibuly. Distální fý/a
fibuly je poněkud distábiěji, než distální fýza fibuly; b) tříměsíční kojenec sférické sekundární osifikační centrum tibie (červená šipka) je uloženo v distální
epifý/e tibie centrálně; distální fyzy fibuly leží v úrovni distální epifýzy tibie (žlutá
linka); c) roční kojenec - distální sekundární osifikační centrum tibie má již tvar
elipsovitý; začíná se objevovat distální sekundární osifikační centrum fibuly (žlutá
šipka).
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Obr. 5-5. RTG hlezna batolecího a mladšího školního věku: a) batole d o 3
let - distální sekundární osifikační centrum tibie nabývá tvar klínu s hrotem
směřujícím laterálně, distální fýza tibie začíná undulovat a v její centromediální
partii se utváří tzv. Polandův hrbolek (červená šipka); distální osifikační centrum
fibuly má sférický tvar a na mediální ploše distální metafyzy fibuly se objevuje
typický fyziologický zářez (žlutá šipka); b) dítěte do 7 let věku - objevují se
známky osifikace mediálního kotníku, zevní kotník je již formován;
distální
osifikační centra jak tibie, tak fibuly již konturují kloubní plochu.

U dívek ve věkové skupině od 12 do 13 let (n = 17) se již objevují první případy
počínajícího závěru fyzy tibie u devíti (52 96) a fibuly u tří z nich (18 %). U dívek ve
věku 14 let až 16 let (n = 12) je pak již ve všech případech uzavřena distální fyza tibie
(100 %) a distální fyza fibuly v 92 % (obr. 5-7a, b).
U chlapců se objevuje počínající uzávěr distální fyzy tibie ve věku 14 let. Ve věkové
kategorii chlapců od 12 do 13 let (n = 12) se ještě v žádném případě neobjevily
známky počínajícího zániku distální fyzy tibie ani fibuly. V kategorii čtrnáctiletých (n
= 12) se již objevil počínající uzávěr distální fyzy tibie u 50 % a fibuly pak u 8 %
chlapců. Ve věkové kategorii chlapců mezi 15 a 16 rokem (n = 14) je zánik distální
fyzy tibie ukončen 85 % a fibuly v 64 % (obr. 5-8a, b). Ve věku nad 17 let (n = 4)
pouze jeden chlapec (25 %) měl ještě otevřenou fyzu jak tibie, tak fibuly (obr. 5-9).
Postnatální vývoj skeletu distální tibie a fibuly je shodný u chlapců a dívek do 11
let života. Liší se až obdobím fyziologického zániku růstových plotének. U dívek
začíná tento proces okolo 12 roku a je ukončen po 14 roce života, u chlapců okolo 14
roku života začíná a je ukončen po 16 roce života. Ve vzácnějších případech může být
u chlapců distální růstová ploténka jak tibie, tak fibuly aktivní i po 17 roce života.
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Charakteristický průběh zániku distální fýzy tibie probíhá u obou pohlaví stejně. Jak
u chlapců, tak u dívek jako poslední zaniká distální fýza fibuly.

Obr. 5-6. RTG hlezna dítěte do 11 let věku: a) os subtibiale (červená šipka); b)
os subfibulare (žlutá šipka); c) přidatné osifikace v laterálním pólu distální fýzy
fibuly (modrá šipka).
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Obr. 5 - 7 RTG hlezna - adolescenta! dívky: a) dívka 13 let - postupný zánik
fýzy tibie (červené šipky), fýza fibuly ještě plně funkční; b) dívka 14 let - fýza tibie
již zaniklá, fyza fibuly ještě stále funkční.

Obr. 5-8. RTG hlezna - adolescentaí chlapci: a) chlapec 14 let - postupný
zánik fýzy tibie, fyza fibuly ještě plně funkční; b) chlapec 15 let - fýza tibie již
zaniklá, fyza fibuly ještě stále funkční.
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Obr. 5-9. RTG hlezna - adolescente! chlapci: chlapec 17 let tibie, tak fibuly ještě plně funkční.

distábiífyzajak

5.2.2. DESCENSUS DISTÁLNÍ FÝZY FIBULY
Z téhož souboru (169 dětí) byly vyřazeny ty, u nichž již došlo к fyziologickému
zániku distální růstové ploténky tibie. V souboru tak zbylo 140 vyšetřovaných dětí.
Podle vzájemné polohy distální fyzy fibuly a štěrbiny talokrurálního kloubu jsme
stanovili tři typy hlezenního kloubu u rostoucího skeletu. Tyto nálezy byly nezávislé
na pohlaví probandů.
Typ 1 se vyskytl u 13 dětí - distální fyza fibuly je proximálně od roviny
tibiotalárního kloubu. Distální okraj distální metafyzy a proximální okraj distální
epiťýzy fibuly (fyza) jsou na úrovni distální fyzy nebo sekundárního osifikačního
centra tibie (obr. 5-10). Jedenáct dětí (85 %) bylo mladších než 3 roky. Pouze dvě
dívky byly ve věku 7 a 9 let (tab. 5-1).
Typ 2 se vyskytl u 62 dětí - distální fyza fibuly je ve stejné úrovni jako rovina
tibiotalárního kloubu. Distální okraj distální metafyzy fibuly je ve stejné úrovni jako
distální okraj distální epifyzy tibie; podobně proximální okraj distální epifyzy fibuly je
ve stejné úrovni jako proximální okraj trochley talu (obr. 5-11). Všechny děti byly ve
věku od dvou let do adolescence (tab. 5-1).
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Typ 3 se vyskytl u 65 dětí - distální fýza fibuly je distálně od roviny tibiotaiámího
kloubu. Distální okraj distální metaťýzy fibuly je ve stejné úrovni, nebo distálně od
proximálního okraje trochley talu (obr. 5-12). Podobně jako u typu 2 byly všechny
děti ve věku od tří let do adolescence (tab. 5-1).

Obr. 5-10. Radiologický typ 1 hlezna rostoucího skeletu: distální fýza fibuly
je proximálně od roviny tibiotaiámího kloubu: a) RTG snímek; b) schéma.

Obr. 5 - 1 1 . Radiologický typ 2 hlezna rostoucího skeletu: distální fýza fibuly
je ve stejné úrovni jako rovina tibiotaiámího kloubu: a) RTG snímek; b) schéma.
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Obr. 5-12. Radiologický typ 3 hlezna rostoucího skeletu: distální fýza fibuly
je distálně od roviny tibiotalárního kloubu: a) RTG snímek; b) schéma.

Věkové rozložení každého typu bylo statisticky zpracováno. Rozdělili jsme soubor
do tří věkových kategorií: 0-5 let, 6-10 let a 11-16 let. Grafy ukazují tendenci
к přeměně jednoho typu ve druhý v závislosti na věku. Rentgenologický typ 1 se
vyskytuje převážně v první věkové kategorii a žádný případ se nevyskytl ve třetí
věkové kategorii. Na druhé straně rentgenologický typ 3 má vzrůstající frekvenci
výskytu od první do třetí věkové kategorie (graf 5-1 až 5-3).

průměrný věk
(roky)

N

%

Typl

2Д

13

9,3

Typ 2

7,3

62

44,3

Typ 3

10,3

65

46,4

Tab. 5-1. Výskyt rentgenologických typů hlezna rostoucího skeletu.
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• Typ 1
• Typ 2
• Typ 3

Graf 5-1. Výskyt jednotlivých typů u dětí ve věkové kategorii 0-5 let:
nejčastěji se vyskytl typ 2(59 %), nejméně často typ 3(9 %).

• Typ 1
• Typ 2
• Typ 3

Graf 5-2. Výskyt jednotlivých typů u dětí ve věkové kategorii 6-10 let:
nejčastěji se vyskytl typ 3(50 %), nejméně často typ 1 (5 %).

Graf 5-3. Výskyt jednotlivých typů u dětí ve věkové kategorii 11-16 let:
nejčastěji se vyskytl typ 3 (64 %), typ 1 se nevyskytl ani jednou.
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5.3. ZÁVĚRY
5.3.1. KOSTNÍ POSTNATÁLNÍ VÝVOJ
Postnatální kostní vývoj populace dětí na počátku třetího milénia se neliší od
souboru pacientů ze 70. let 20. století a až do věku 11 let není rozdílu ve vývoji dívek a
chlapců. Oproti předchozím souborům, u našich pacientů jsme zaznamenali rychlejší
vývoj к fyziologickému uzávěru růstové ploténky jak distální tibie, tak distální fibuly a
to u dívek od 12 let do 14 let, u chlapců od 14 do 16 let.
5.3.2. DESCENSUS DISTÁLNÍ FÝZY FIBULY
Existují tři RTG typy rostoucího hlezna v závislosti na vzájemné poloze distální
fýzy fibuly a tibiotalárního kloubu (obr. 5-13 a 5-14).
Typ 1 - distální fýza fibuly leží proximálně od kloubní štěrbiny.
Typ 2 - distální fýza fibuly leží v úrovni kloubní štěrbiny.
Typ 3 - distální fýza fibuly leží distálně od kloubní štěrbiny.

Obr. 5-13. Rentgenologické typy hlezna rostoucího skeletu: RTG - a) typ 1;
b) typ 2;

c) typ 3.
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Obr. 5-13. Rentgenologické typy hlezna rostoucího skeletu: schéma
a) typ 1; b) typ 2;

c) typ 3.
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6. KLINICKÁ STUDIE
6.1. MATERIÁL A METODY
Hodnotili jsme 222 dětí, léčených na našem pracovišti za pětileté období se
skeletálním poraněním hlezenního kloubu, což jsou 3 % ze všech skeletálních
poranění léčených za dané období. Pacienti, kteří měli v době úrazu již růstové
ploténky zaniklé, nebyli do studie zařazeni. U všech pacientů bylo provedeno RTG
vyšetření hlezenního kloubu ve dvou základních projekcích (АР a bočná) i obě
projekce šikmé (zevní a vnitřní). Při jakýchkoli diagnostických pochybnostech bylo
doplněno vyšetření pod RTG zesilovačem v držených projekcích nebo CT vyšetření.
Z toho celkového počtu byly vytvořeny dva speciální soubory podle základních
klinických otázek.
6.1.1.

HODNOCENÍ

VÝZNAMU

VZÁJEMNÉHO

POSTAVENÍ

ŠTĚRBINY

TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU A DISTÁLNÍ FÝZY FIBULY
První soubor tvořilo třicet dětí se skeletálním poraněním obou kostí tibiofibulární
vidlice, léčených na našem pracovišti za pětileté období. U tibie byla hodnocena
všechna fyzární poranění, u fibuly poranění distální epiťýzy i metaťýzy. Hodnotili
jsme různé typy poranění fibuly (metafyzární, fyzární a epifyzární) ve vztahu ke
vzájemné poloze distální fyzy fibuly a roviny štěrbiny talokrurálního skloubení.
Zároveň jsme hodnotili i způsob ošetření jednotlivých poranění. Data byla statisticky
zpracována. Vzhledem к malým číslům byla použita Yatesova korekce chí-kvadrát
testu.
6.1.2. ROZBOR PACIENTŮ S PORANĚNÍM V OBLASTI

DISTÁLNÍ HO

TIBIOFIBULÁRNÍHO SPOJENÍ
Druhý klinický soubor tvořilo 22 dětí léčených na našem pracovišti s poraněním
v oblasti tibiofibulárního spojení. Jako poranění distálního tibiofibulárního spojení
jsme hodnotili všechny osteofibrózní a/nebo osteochondrální fyzární, nebo epifyzární
zlomeniny Chaputova hrbolu distální epifýzy tibie. Hodnotili jsme jednotlivé typy
poranění (Kleigerova zlomenina, třírovinná zlomenina) a sledovali, jedná-li se
skutečně u všech pacientů o zlomeniny přechodného období, tedy sjiž částečným
uzávěrem růstové ploténky. Dále jsme zaznamenávali všechna méně typická poranění
a hledali obecné souvislosti mezi typem poranění a pravděpodobným mechanismem
úrazu.
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6.2. VÝSLEDKY
6.2.1. HODNOCENÍ VÝZNAMU VZÁJEMNÉHO POSTAVENÍ
TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU A DISTÁLNÍ FÝZY FIBULY

ŠTĚRBINY

Zjistili jsme, že všechny děti se skeletálním poraněním jak distální epifyzy tibie,
tak distální fibuly patřily ke 2. ( 13 dětí) a 3. (17 dětí) rentgenologického typu
hlezenního kloubu rostoucího skeletu. Žádné nepatřilo к typu 1 (tab. 6-1).

N

%

Typl

0

0

Typ 2

13

43

ТурЗ

17

57

Tab. 6-1. Výskyt jednotlivých rentgenologických typů hlezna rostoucího
skeletu u všech sledovaných poraněných dětí: žádné z poraněných dětí
nepatřilo к typu 1.

U 2. typu 77 % dětí utrpělo separaci distální epifyzy fibuly Pouze u 23 % se
vyskytla zlomenina distální metaťýzy fibuly (obr. 6-1).
To ukazuje, že RTG typ 2 předurčuje epifyzární separaci distální fibuly. Byla
prokázána statisticky významná odchylka podle Yatesovy korekce chí-kvadrát testu
na hladině významnosti p = 0,0003 (tab. 6-2).
U 3. typu se v 94 % případů vyskytla zlomenina distální mezafýzy fibuly. Separace
distální epifyzy fibuly se v tomto typu vyskytla pouze v 6 % případů (obr. 6-2).
To ukazuje, že rentgenologický typ 3 předurčuje metafyzární poranění distální
fibuly. Byla prokázána statisticky významná odchylka podle Yatesovy korekce chíkvadrát testu na hladině významnosti p = 0,0003 (tab. 6-3).
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Obr. 6-1. Rentgenologický typ 2 - klinická studie: dislokovaná zlomenina distální
epifýyy tibie (mediálního kotníku) Ogden 7A (žluté šipku) se separací distální epifýzy fibuly
typu Salter Harris II (červené šipky)

TYP 2

N

%

poranění
distální fyzy
fibuly

10

77

poranění
distální metafyzy
fibuly

3

23

Tab. 6-2. Výskyt poranění distální metafyzy a fyzy fibuly u
rentgenologického typu 2 hlezna rostoucího skeletu: ve statisticky významné
většině případů převažují pacienti s poraněním distální fýzy fibuly.
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Obr. 6-2. Rentgenologický typ 3 - klinická studie: dislokovaná zlomenina
distální epifyzy tibie (mediální kotník) typu typu Ogden 7A (žluté šipky) s
dislokovanou zlomeninou distální metafyzy fibuly (červené šipky).

TYP 3

N

%

poranění
distální fyzy
fibuly

1

6

poranění
distální metafyzy
fibuly

16

94

Tab. 6-3. Výskyt poranění distální metafyzy a fyzy fibuly u
rentgenologického typu 3 hlezna rostoucího skeletu: ve statisticky
většině případů převažují pacienti s poraněním distální metafyzy fibuly.
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významné

6.2.2. ROZBOR PACIENTŮ S PORANĚNÍM V OBLASTI
TIBIOFIBULÁRNÍHO SPOJENÍ

DISTÁLNÍHO

Ze souboru 222 dětí s fyzárním poraněním distální tibie a/nebo fibuly se u 20
z nich (9 %) vyskytlo poranění v oblasti distálního tibiofibulárního spojení. Průměrný
věk pacientů byl 15 let u chlapců a 13 let u dívek. V 80 % (16 případů) se jednalo o
Kleigerovu zlomeninu distální epifyzy tibie (9 případů), nebo třírovinnou zlomeninu
distální epifyzy tibie (7 případů).
Zatímco u všech pacientů s Kleigerovou zlomeninou již probíhal zánik distální
růstové ploténky tibie (obr. 6-3), u 57 % dětí s třírovinnou zlomeninou jsme
zaznamenali růstovou ploténku ještě kompletně otevřenou (obr. 6-4).
Při podrobném rozboru zbývajících čtyř pacientů (20 %) jsme objevili tři dosud
nepopsané typy poranění distálního tibiofibulárního spojení:
1. intraepifyzární zlomenina distální epifyzy tibie v oblasti Chaputova hrbolu
typu Ogden 7A (patrná na úrazových RTG snímcích; 2 případy) (obr. 6-5a,
obr. 6-6),
2. intraepifyzární zlomenina distální epiťýzy tibie v oblasti Chaputova hrbolu
typu Ogden 7B (patrná až na RTG snímcích s odstupem tří týdnů; jeden
případ) (obr. 6-5b, obr. 6-7),
3. intraepifyzární subkortikální disrupce distální epifyzy tibie v oblasti
incisure, fibularis (patrný pouze na CT vyšetření; jeden případ) (Obr. 6-5c,
obr. 6-8).
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Obr. 6-3. Kleigerova zlomenina distální epifyzy tibie v oblasti Chaputova
hrbolu: distální fýza tibie již zaniklá, vyjma oblasti Chaputova hrbolu: a) AP
projekce; b) bočná projekce (červené šipky ukazují linie lomu); c) vyšetření CT.

Obr. 6-4. Třírovinná, trífragmentová zlomenina distální epifyzy tibie
Salter Harris IV: distální fýza tibie i fibuly stále plně funkční v celém rozsahu: a)
AP projekce; b) bočná projekce (červené šipky ukazují linie lomu).
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Obr. 6-5. Intraepifyzární poraněni distální epifyzy tibie v oblasti
Chaputova hrbolu schémata: a) zlomenina typu Ogden 7A; b) zlomenina typu
Ogden 7B; c) subkortikální disrupce v oblasti incisura fibularis.

Popis případů
Případ 1: třináctiletá dívka, která utrpěla poranění při sportu (atletika), byla
přijata s lokálním bolestivým otokem distálního tibiofibulárního spojení. Na RTG
snímcích byl patrný intraepifyzární osteochondrální fragment z distální epifyzy tibie
v oblasti Chaputova hrbolu, nepostihující růstovou ploténku. Stanovili jsme diagnózu
intraepifyzární zlomenina distální epifyzy tibie v oblasti Chaputova hrbolu typu
Ogden 7A. Vzhledem к dislokaci fragmentu menší než 2 mm byl zvolen konzervativní
postup léčby. Pacientka se zhojila bez následků (obr. 6-6).
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Obr. 6-6. Intraepifyzární zlomenina distální epifýzy tibie v oblasti
Chaputova hrbolu typu Ogden 7A: a) úrazové RTG v AP projekci (linie lomu
červené šipky); b) úrazové RTG ve vnitřní šikmé projekci (linie lomu červené šipky);
c) RTG po гhojení ve vnitřní šikmé projekci (linie lomu červené šipky).
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případ 2: čtrnáctiletý chlapec si podvrtl hlezno při kopané. Byl zjištěn bolestivý
otok v oblasti distálního tibiofibulárního skloubení, ale RTG vyšetření neprokázalo
skeletální poranění ani vAP, ani ve vnitrní šikmé projekci na distální tibiofibulární
spojení (obr. 6-7a, b). Vzhledem ke klinickému nálezu byla aplikována sádrová
fixace na 3 týdny. Po sejmutí obvazu přetrvávala bolestivost distálního
tibiofibulárního skloubení, proto bylo provedeno kontrolní RTG vyšetření, které
prokázalo (osteo)chondrální intraepiíyzární fragment Chaputova hrbolu distální
epifyzy tibie. Vzhledem к negativnímu RTG nálezu ihned po úrazu se muselo jednat o
intrapeifyzární zlomeninu distální epifyzy tibie v oblasti Chaputova hrbolu typu
Ogden 7B (tedy odlomení poúrazově osifikovaného původně čistě chrupavčitého
úlomku). Chlapec se zhojil bez následků (obr. 6-7c ř d).

Obr. 6-7. Intraepiíyzární zlomenina distální epifyzy tibie v oblastí
Chaputova hrbolu typu Ogden 7B: a, b) úramvé snímky bez patrných známek
poranění skeletu.
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jD,r> 6-7. Intraepifyzární zlomenina distální epifyzy tibie v oblasti
piaputova hrbolu typu Ogden 7B: c, d) tři týdny po úrazu - AP projekce s
patrným sualkem (žluté šipky); osteochondrální fragment patrný na vnitřní šikmé
ýojekci (červené šipky).

Případ 3: třináctiletá dívka byla vyšetřena po pádu z výše 1 m. Na RTG vyšetření
byla patrna nedislokovaná zlomenina distální epifýzy tibie v oblasti vnitřního kotníku
typu Salter Harris IV. Přestože byl patrný bolestivý otok i v oblasti distálního
tibiofibulárního spojení, RTG nález v této lokalitě byl negativní. CT vyšetření pak
odhalilo intraepifyzární subkortikální disrupci distální epifýzy tibie v oblasti incisura
fibularis. I tato dívka byla léčena konzervativně a zhojena s výborným výsledkem
(obr. 6-8).

Obr. 6-8. Intraepifyzární
subkortikální
disrupce
distální
epifýzy
tibie
v oblastí incisura fibularis:
a) úrazový RTG snímek ve
vnitřní šikmé projekci ukazuje
nedislokovanou
zlomeninu
vnitřního kotníku typu Salter
Harris IV (červené šipky), v
oblasti tibiofibulárního spojení
bez známek traumatu.
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Obr. 6 - 8 . Intraepiťyzární subkortikální disrupce distální epifyzy tibie
v oblasti incisura fíbularis: b) CT vyšetření odhalilo subkortikální disrupci (žluté
šipky).

6.3. ZAVERY
6.3.1.

HODNOCENÍ

VÝZNAMU

VZÁJEMNÉHO

POSTAVENÍ

ŠTĚRBINY

TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU A DISTÁLNÍ FÝZY FIBULY
Typ 1 se vyskytuje převážně u dětí mladších tří let a má malý klinický význam.
Podle našeho názoru se jedná pouze o vývojový typ.
Typy 2 a 3 se vyskytují u dětí starších tří let. Oba mají svůj klinický význam
v případě dislokovaného skeletálního poranění jak distální epifyzy tibie, tak distální
fibuly. Ve většině případů se poranění distální epifýzy tibie kombinuje se separací
distální epifýzy fibuly u typu 2 a se zlomeninou distální metafýzy fibuly u typu 3.
V případě dislokovaného fyzárního poranění fibuly u typu 2 doporučujeme
zavřenou repozici a perkutánní osteosyntézu, vzhledem к potenciální nestabilitě
hlezenního kloubu (obr. 6-9). U typu 3 není stabilizace dislokované metafyzární
zlomeniny distální fibuly nutná, protože fibulární část vidlice hlezna je stabilní (obr.
6-10).
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Obr. 6-9. Rentgenologický typ 2 - klinická studie: dislokovaná Kleigerova
zlomenina distální epifýzy tibie typu Salter Harris III (bílé šipky) s dislokovanou
separací distální epifýzy fibuly typu Salter Harris I (černé šipky): a) úrazový RTG
snímek v AP projekci; b) RTG snímek po osteosyntéze jak tibie, tak fibuly.

Obr. 6-10. Rentgenologický typ 3 - klinická studie: dislokovaná separace
distální epifýzy tibie typu Salter Harris II s dislokovanou zlomeninou distální
metafýzy fibuly: a) úrazový RTG snímek v AP projekci; b) RTG snímek po
osteosyntéze tibie, osteosyntéza fibuly není indikovaná.
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6.3.2. ROZBOR PACIENTŮ S PORANĚNÍM V OBLASTI DISTÁLNÍHO
TIBIOFIBULÁRNÍHO SPOJENÍ
Zjistili jsme, že Kleigerova zlomenina je skutečně zlomeninou přechodného
období, na rozdíl od třírovinné zlomeniny, která se v našem souboru vyskytla
většinou u dětí s ještě aktivní růstovou ploténkou tibie. Dále jsme objevili tři, dosud
nepopsané, typy skeletálního poranění v oblasti distálního tibiofibulárního spojení
rostoucího skeletu:
1. Intraepifyzární osteochondrální zlomenina Chaputova hrbolu
2. Intraepifyzární chondrální zlomenina Chaputova hrbolu (Ogdenův typ 7B)
3. Intraepifyzární subkortikální disrupce distální epifyzy tibie v oblasti
incisurafibularis.
Tyto typy zároveň podporují Ogdenovu teorii o vzniku poranění v oblasti
Chaputova hrbolu. Vznikají nejpravděpodobněji střižným mechanismem působením
laterálního okraje trochley talu. Působení tahu lig. tibiofibulare anterius je
nepravděpodobné, protože u typu 1 a 2 není fragment Chaputova hrbolu s předním
tibiofibulárním vazem spojen.
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7. DISKUSE
7.1. ANATOMICKÁ PITVA
Že distální tibiofibulární spojení není jen syndezmotické, ale také kloubní je od
80. let dvacátého století popisováno jak v naší, tak zahraniční literatuře3'15'16'26'32.
Anatomickou pitvou novorozeneckých a dospělých hlezen jsme tento fakt jen
potvrdili. Již v ontogenetickém vývoji hlezna Doskočil17 potvrdil výrazné zesílení
hlezenního spojení vazovými strukturami. Našimi pitevními nálezy můžeme jen
potvrdit, že novorozenecký vazový aparát hlezenního spojení je již zcela vyvinut a je
plně připraven přijmout svou funkci při zatížení při chůzi v pozdějším věku.
V literatuře je vazům hlezenního spojení nezralého skeletu věnováno jen málo
pozornosti. Některá vyobrazení jsou jen velmi orientační, v jiných se objevují
vyložené chyby. Například Crawford10 udává, že přední i zadní tibiofibulární vaz se na
fibule upíná na přední, respektive zadní plochu distální metafyzy. V průběhu naší
studie jsme prokázali, že všechny vazy tibiofibuálního spojení se upínají na distální
epifýzu jak tibie, tak fibuly. Jedinou výjimkou je interosální tibiofibulární vaz, který
se rozepíná mezi distálními metafyzami tibie a fibuly. Je vlastně zesíleným distálním
okrajem mezikostní membrány a zároveň tvoří i horní hranici distálního
tibiofibulárního skloubení.

7.2. RENTGENOLOGICKÁ STUDIE
Postnatálním kostním vývojem hlezenního kloubu se dopodrobna zabývali
Ogden32 a Love26. Kromě rozvoje undulace fyzy tibie, postupného vývoje distálních
sekundárních osifikačních jader tibie a fibuly a fyziologického zániku růstové
ploténky popisuje také descensus distální fyzy fibuly, která je fetálně založena ve
stejné úrovni, jako distální fyza tibie. V postnatálním vývoji pak klesá až do úrovně
kloubní štěrbiny tibiotalárního kloubu. Této problematice se v našem písemnictví
věnovali Čiperová11, Doskočil14 a Sosna45. V našem souboru jsme ale objevili, že
v jedné polovině případů distální fyza fibuly sestupuje ve svém vývoji až pod úroveň
tibiotalárního kloubu. Na základě těchto faktů jsme postulovali tři rentgenologické
typy hlezna rostoucího skeletu35. Jinak jsme mohli potvrdit nálezy Ogdena a Love26'32,
co se týká postnatálního vývoje hlezna.
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7.3. KLINICKÁ STUDIE
Lauge-Hansen navrhl v roce 1950 novou klasifikaci zlomenin dospělého
hlezenního kloubu24. Uvedl tři hlavní prvky důležité pro hodnocení skeletálního
poranění hlezna: axiální násilí, pozici nohy v momentě úrazu a směr působícího
násilí. V roce 1978 použili Dias a Tachdjian12 Lauge-Hansenovo schéma a vytvořili
klasifikační schéma vhodné pro poranění hlezna rostoucího skeletu. Pro přesné
určení typu zlomeniny je nutné provedení RTG hlezenního kloubu v AP, bočné i obou
Šikmých projekcích. Ve svém schématu uvádějí na prvním místě polohu nohy
v momentě úrazu, na druhém pak směr působícího násilí. Podle naší klinické
zkušenosti je však dítě zřídkakdy schopno reprodukovat přesnou polohu nohy
v momentě úrazu, což mechanická klasifikační schémata činí nepřesnými. V literatuře
zabývající se úrazy rostoucího skeletu jsou používána klasifikační schémata založená
buď na RTG nálezu, nebo mechanismu úrazu1,31,38'40,41. Jiná schémata jsou založena
na prognóze vzhledem к eventuálním trvalým následkům38,46. V dospělé
traumatologii byla problematika komplexních poranění hlezna již široce diskutována
a bylo navrženo několik terapeutických schémat5,9,24,25,29,30,49,50. Weber49 rozlišuje tři
typy zlomenin hlezna podle typu zlomeniny fibuly. V souhlasu s touto teorií si jsme
jisti, že fibula je důležitým prvkem i u rostoucího hlezna. V případě zlomenin distální
metafýzy fibuly nad úrovní syndezmózy doporučuje Weber stabilizaci zlomeniny
fibuly osteosyntézou, pro nebezpečí poranění syndezmózy. Na druhé straně
zlomenina fibuly pod úrovní syndezmózy není podle Webera tak důležitá a její
osteosyntéza není často nutná. V případě poranění rostoucího hlezna není zlomenina
distální metafýzy fibuly nad úrovní syndezmózy tak závažná, jako u dospělých,
protože vazy syndezmózy jsou pevnější, než vlastní skelet. Avšak dislokovaná ťyzární
poranění distální fibuly, zvláště u 2. RTG typu rostoucího hlezna, jsou podle našeho
mínění indikována ke stabilizaci perkutánní osteosyntézou, protože je vážněji
porušena stabilita hlezna.
Proto jsme hledali jiný klasifikační systém, který by byl jednodušší, než Diasův.
Soustředili jsme se na anatomické poměry rostoucího hlezenního kloubu, zvláště na
vzájemnou polohu distální fyzy fibuly a kloubní štěrbiny tibiotalárního kloubu. Sosna
již drive popisoval sestup distální fyzy fibuly v závislosti na věku. Jeho hlavním
zájmem však byl vztah mezi oběmi fyzami, jak distální fibuly, tak distální tibie a ne
vztah distální fyzy fibuly a tibiotalárního kloubu45. Poland39, Ogden32 a Love26 tento
vztah popisovali, ale ve svých pracech uvádějí, že normální poloha distální ťýzy fibuly
je v úrovni tibiotalárního kloubu nebo proximálně od něj. Naše vlastní pozorování
ukázalo, že v 50 % distální fyza fibuly zasahuje až pod úroveň tibiotalárního kloubu.
Takovýto údaj jsme v dostupné literatuře neobjevili. Proto jsme se pokusili založit náš
klasifikační systém na tomto novém poznatku a našli jsme i jeho klinické
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konsekvence35. Hodnotili jsme zpětně i popisy jednotlivých případů (jejich RTG
dokumentace) v dostupné literatuře a objevili jsme, že naší teorii podporují10'13,33,48.
Stabilita dětské tibiofibulární vidlice je dána především pevností interoseálního
tibiofibulárního vazu. Je-li u radiologického typu 2 dětského hlezna při epifyzárním
poranění distální tibie přítomna dislokovaná separace distální epifýzy fibuly, tvoří
laterální oporu hlezna pouze spojení mezi distální epifýzou fibuly a tibie pomocí
předního a zadního tibiofibulárního vazu. Toto spojení nezabezpečuje adekvátní
stabilitu hlezna a proto doporučujeme hlezenní kloub stabilizovat osteosyntézou
distální epifýzy fibuly, čímž se stabilita hlezna zvýší i o působení mezikostního
tibiofibulárního vazu.
U radiologického typu 3 dětského hlezna je při epifyzárním poranění distální tibie
a současném poranění distální fibuly nejčastěji přítomna metafyzární zlomenina
fibuly. V tomto případě je stabilita dětské tibiofibulární vidlice zajištěna všemi třemi
tibiofibulárními vazy a je tedy dostatečná. Osteosyntéza distální fibuly ke stabilizaci
hlezenního kloubu u dětí není v tomto případě nutná.
Jako mechanismus úrazu v oblasti tibiofibulárního spojení je všeobecně
považována zevní rotace a avulze fragmentu Chaputova hrbolu tahem lig.
tibiofibulare anterius. Ogden33 ale považuje za pravděpodobnější mechanismus
úrazu působení střihových sil, kterými působí trochlea talu na laterální zátěžovou
porci epifýzy tibie při zevní rotaci nohy. Tuto teorii podporuje náš nález
osteochondrálních a chondrálních zlomenin v oblasti Chaputova hrbolu, které jsou
mimo veškeré působení ligament v této oblasti34 i výskyt osteochondrálních zlomenin
laterálního okraje trochley talu. Von Laer48, který v poslední době rovněž popsal
osteochondrální zlomeniny v oblasti Chaputova hrbolu u rostoucího skeletu,
považoval tyto za důsledek odtržení tibiofibulární syndezmózy a jako takové je také
léčil operačně. Podle našich nálezů při anatomických preparacích jak
novorozeneckých tak i dospělých hlezen je však zřejmé, že distální tibiofibulární
syndezmóza začíná až v úrovni lig. tibiofibulare interosseum, tedy na tibii
suprafyzárně. Toto potvrzují i nálezy Doskočila15,16,17, Bartoníčka3,4,6, Ogdena32 a
Love26. Nemůže se tedy jednat o odtržení tibiofibulární syndezmózy ale o odlomení
osteochondrálního (resp. chondrálního) fragmentu střižným mechanizmem. Daný
fragment totiž není ani v místě tibiální inserce lig. tibiofibulare anterius.
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8. SOUHRN
Práce je zaměřena na anatomické uspořádání dětského hlezna v oblasti
tibiofibulárního spojení, na jeho RTG vývoj a především na význam všech zjištění na
klinický obraz traumatu hlezna rostoucího skeletu.
Provedli jsme atomickou studii šesti hlezen mrtvě narozených novorozenců.
Žádný z probandů neměl neurologickou, či ortopedickou vadu dolních končetin a
všichni byli ve věku 32 až 35 týden gestace. Zaměřili jsme se především na
anatomické uspořádání vazů tibiofibulárního spojení. Hodnotili jsme sílu
jednotlivých vazů a místa jejich inserce vzhledem к růstové ploténce jak distální tibie,
tak fibuly. Provedli jsme i srovnávací studii dvou hlezen dospělého věku. Dále jsme
hodnotili RTG vývoj hlezna rostoucího skeletu podle RTG dokumentace, kterou jsme
získali od pacientů naší kliniky, kteří utrpěli poranění hlezenního kloubu bez
skeletálního poranění, tedy pouze zhmoždění nebo podvrtnutí. Hodnotili jsme celkem
169 pacientů. Předmětem studie byl postnatální kostní vývoj a především descensus
roviny distální fyzy fibuly a srovnání úrovně distální fyzy fibuly vzhledem к úrovni
tibiotalárního kloubu.
V klinické části studie jsme hodnotili RTG dokumentaci kombinovaného poranění
hlezna rostoucího skeletu. Hodnotili jsme 222 pacientů, ošetřených na naší klinice v
pětiletém období. Vybráni byli pacienti, kteří utrpěli poranění distální epifyzy tibie a
současně i poranění distální fibuly (jak epifyzární, fyzární, tak i metafyzární). Hledali
jsme souvislost mezi jednotlivými typy poranění a vzájemným vztahem polohy
distální fyzy fibuly a úrovní tibiotalárního kloubu. Poslední sledovanou skupinou byli
pacienti se skeletálním poraněním v oblasti tibiofibulárního spojení, léčení na naší
klinice za pětileté období. Sebrali jsme materiál 22 pacientů a hodnotili jednotlivé
typy a charaktery poranění.
Anatomickou pitvou jsme zjistili, že již novorozenecké hlezno je strukturálně
uspořádáno identicky s hleznem dospělých. RTG studie ukázaly, že, oproti literárním
údajům, distální fyza fibuly ve svém descensu v 50 % případů zasahuje pod úroveň
tibiotalárního kloubu. V rozboru klinického materiálu jsme zjistili, že pacienti s tímto
rentgenologickým typem hlezna mají odlišný typ skeletálního poranění fibuly u
kombinovaného poranění hlezna, než pacienti, u kterých se descensus distální fyzy
fibuly zastaví na úrovni tibiotalárního kloubu. Dále jsme zjistili, že postnatální vývoj
současné populace je obdobný vývoji souborů starých 25 let, liší se pouze v době
uzávěru růstové ploténky. V našem souboru к němu dochází o 2 roky dříve, než u
souborů před 25 lety. Nakonec, rozborem jednotlivých poranění v oblasti distálního
tibiofibulárního spojení, jsme objevili dosud nepopsané typy poranění, které
podporují Ogdenovu patogenetickou teorii, že fyzární poranění distální tibie v oblasti
tibiofibulárního spojem nevznikají vytržením kostního fragmentu Chaputova hrbolu

61

působením tahu předního tibiofibulárního vazu, ale střižným mechanismem laterální
porce trochley talu proti laterální části kloubní plochy distální tibie.
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9. SUMMARY
In adults the complex fractures of the ankle joint have been thoroughly discussed
and there are several therapeutic schedules proposed. Weber distinguished three
types of ankle joint fractures according to the type of fibular fractures. In agreement
with this classification we are certain that fibula is an important element of the
immature ankle joint. We concentrated on the anatomy of immature ankle joint,
especially on the mutual position of the distal fibular physis and the plane of the
tibiotalar joint. The results are summarized as follows:

9.1. AUTOPSY
At first we performed autopsy of six ankle joints in stillborns in which there were
no orthopaedic and/or neurological lesions. We paid attention to anatomy of the
distal tibiofibular junction. Two adult ankles were anatomised for correlation the
findings. We ascertained, that in all preparations there was articulation between tibia
and fibula, as it is formerly described in the literature. In all six stillborn joints we
found well formed ligaments of the distal tibiofibular junction: anterior, posterior
and interosseal tibiofibular ligaments. The anterior and posterior tibiofibular
ligaments begin at the anterior, respectively posterior surface of the distal tibial
epiphysis and terminate at the anterior, respectively posterior surface of the distal
fibular epiphysis. We verified, that the interosseous tibiofibular ligament is a
strengthened distal part of the interosseous membrane and is stretched between the
juxtaphyseal surfaces of the distal tibial, respectively fibular metaphysis. Thus we
learned that the anatomy of the ligaments of the distal tibiofibular junction in
newborn and adult is the same.

9.2. RADIOLOGICAL STUDY
In the second part of the study we investigated the mutual position of the distal
fibular physis and the tibiotalar joint space in the immature skeleton. One hundred
any forty radiographs of immature ankle joint without skeletal injury were reviewed
(for patients ranging from infants to adolescents treated usually for ankle sprain).
The position of the distal fibular physis with respect to the tibiotalar joint space was
tested. We found that in about one half of cases the distal fibular physis is located
distally from the plane of the tibiotalar joint. In the available published works on this
subject the location below the tibiotalar joint space was not considered. Based on the
above findings we chose to define three radiological types of immature ankle joint
according to the vertical position of the distal fibular physis in the relation to
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tibiotalar joint space. These three types are: type 1 - distal fibular physis is above the
joint space; type 2 - distal fibular physis is on the same level as the joint space; type 3
- distal fibular physis is below the joint space. Data obtained were statistically
processed.

9.3. CLINICAL STUDY - MUTUAL POSITION OF THE DISTAL FIBULAR
PHYSIS AND THE TIBIOTALAR JOINT LINE
In the third part of the study we reviewed the cohort of thirty children with the
skeletal injury of both the distal tibial epiphysis and distal fibula, treated during the a
five-year period (1999-2003). The type of the distal fibular injury was evaluated
according to mutual position of the distal fibular physis and the tibiotalar joint space.
The treatment method was also evaluated. Because of the small number of
observations, the Yates-corrected chi-square test was selected for statistical
processing. It was found that the position of distal fibular physis in the level of
tibiotalar joint space predisposes to physeal fibular injury. On the other hand, the
position distally to the tibiotalar joint space predisposes to metaphyseal fibular
injury. In case of displaced fibular physeal injury in the radiological type 2 of
immature ankle joint (the fibular physis is in the same level as the tibiotalar joint
space) we recommend closed reduction and percutaneous pinning of the fibula
because of instability of the ankle joint. In the radiological type 3 of the immature
ankle joint (the fibular physis is distally to the tibiotalar joint space) it is not
necessary to stabilise the fibular fracture because the fibular part of the ankle joint is
stable.

9.4. CLINICAL STUDY - INJURY TO THE TIBIOFIBULAR SYNDESMOSIS
In the latest part of the study we concentrated on the injury to the tibiofibular
junction. Two hundred and twenty-two cases of physeal injuries of the distal tibia
and/or fibula treated in our department from 1997 to 2001 were reviewed. In all
patients the plain X-rays in two basic and both oblique views were performed. In any
doubt the stress position or CT scan completed the investigation. All patients after
physiological growth cessation were excluded. As an injury to the distal tibiofibular
junction all osteofibrous and/or osteochondral physeal or epiphyseal fractures of the
Chaput's tubercle of the distal tibia were considered. We prefered non-operative
treatment in cases with fragment displacement less than 2 mm. In larger
displacement open reduction and internal fixation was performed. All patients were
followed up by X-ray from six to twelve month after the injury. Twenty of all two
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hundred and twenty-two selected patients (9 %) sustained the distal tibiofibular joint
injury. The average age was 15 years in boys and 13 years in girls. In 80 % of them
(sixteen cases) the Juvenile Tillaux fracture of Salter-Harris type III or the lateral
triplane fracture of the distal tibial epiphysis of Salter-Harris type IV was found (9
respectively 7 cases). Reviewing the resting four cases (20 %) three till now
unpublished types of this injury were discovered: first intraepiphyseal tibial mortise
fracture of Ogden type 7A (visible on X-ray, two cases), second intraepiphyseal tibial
mortise fracture of Ogden type 7B (visible on X-ray follow up after healing, one case)
and third intraepiphyseal subcortical tibial mortise disruption (detected by CT scan
only, one case).
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Abstract
Injuries to the distal tibiofibular junction have been very precisely described in adults
including its diagnosis and treatment. On the other hand only two types of epiphyseal fracture
were described as an equivalent of such injury in growing skeleton till now: the Juvenile
Tillaux and the lateral Triplane fractures. During the five-year period (1997-2001) twenty
children with the distal tibiofibular joint injury were treated in our department. Three till now
unpublished types of epiphyseal injury to the distal tibial

mortise are presented:

intraepiphyseal fracture of the Chaput's tubercle of type 7 A resp. 7B according to Ogden 's
classification (in two respectively one case) and intraepiphyseal subcortical tibial mortise
disruption (one case). The authors suppose these three types as transitive types between the
Juvenile Tillaux fracture in children and disruption of the distal tibiofibular syndesmosis in
adults. All of these three types were without significant displacement and stable in stress
positions of the ankle joint. Thus, the treatment was non-operative with excellent results and
without sequels.
Key words: Physis, distal tibiofibular joint, fractures in children
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Introduction
Distal tibiofibular impairment has been described precisely in adults as well as its diagnostics
and treatment (1,3, 12, 14, 20, 21, 22). However, only two types of epiphyseal fracture were
described till now on growing skeleton as an equivalent of an adult injury: the Juvenile
Tillaux (11) and lateral Triplane fractures (13).
The aim of this study is the description of the three till now unpublished types of epiphyseal
injury to the Chaput's tubercle and the distal tibial mortise.

Materials and methods
All physeal injuries of the distal tibia and/or fibula treated in the author's department from
1997 to 2001 were reviewed. The total number was 222 children, i.e. 3 % of all skeletal
injuries treated during this period. In all patients the plain X-rays in two basic and both
oblique planes were performed. In any doubt the X-ray in stress position or CT scan were
added.
All patients after physiological physeal cessation were excluded. As an injury to the distal
tibiofibular junction all osseofibrous and/or chondroosseous physeal or epiphyseal fractures of
the Chaput's tubercle of the distal tibia were considered. We followed the rule of nonoperative treatment in cases with fragment displacement minor than 2 mm. In larger
displacement open reduction and internal fixation was performed. All patients were followed
up by X-rays from six to twelve month after injury. All injuries involving the physis and/or
epiphysis were classified according to the schedules of Salter and Harris (18) or Ogden
respectively (15).

Results
Twenty of all two hundred and twenty-two selected patients (9 %) sustained the distal
tibiofibular joint injury. There were seven boys and thirteen girls in this group. The average
age of the patients was 15 (12; 17) years in boys and 13 (11;15) years in girls. In 80 % of them
(sixteen cases) the Juvenile Tillaux fracture of Salter-Harris type III or the lateral Triplane
fracture of distal tibial epiphysis of Salter-Harris type IV was found (9 respectively 7 cases).
In resting four cases (20 %) three till now unpublished fractures were recorded: first
intraepiphyseal tibial mortise fracture type 7A of Ogden s classification schedule (visible on
X-ray, two cases), second intraepiphyseal tibial mortise fracture of type 7B (visible on X-ray
follow up after healing, one case) and third intraepiphyseal subcortical tibial mortise
disruption (detected by CT scan only, one case).
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Case description
Case one (Fig. 1): a thirteen-year-old girl sustained the injury during her sports activity
(athletics). Local pain and swelling of the distal tibiofibular joint was present. On plain X-rays
an intraepiphyseal osteochondral fragment not afflicting the physis was visible. The diagnosis
of an intraepiphyseal tibial mortise fracture of type 7 A acc. to Ogden's classification was
made. Fragment displacement was minor than 2 mm and nonoperative treatment was chosen
with good results.
Case two (Fig. 2): a fourteen-year-old boy sustained the injury by ankle sprain during football
activities. He suffered from painful swelling of the ankle without an X-ray evidence of
skeletal injury neither on PA nor on mortise view. Three weeks later after removing the
plaster cast the callus formation on X-ray scan was visible (PA view). On the mortise view an
(osteo)chondral intraepiphyseal fracture of the Chaput's tubercle was evident. It must have
been an intraepiphyseal fracture of the Ogden type 7B. Also this boy was healed without
sequels.
Case three (fig. 3): a thirteen-year-old girl fell from the height of one meter. The epiphyseal
medial malleolar fracture of Salter-Harris type IV without significant displacement was found
on plain X-rays. The mortise view did not show any skeletal injury about the distal
tibiofibular joint in spite of the painful swelling. CT scan discovered the intraepiphyseal
subcortical mortise disruption, which was treated also nonoperatively without sequels.

Discussion
Physeal injuries to the distal tibia and/or fibula are relatively common in the children. The
incidence in our series was in 3 % of all skeletal injuries and 10 % of all physeal injuries.
Other authors referred similar incidence (4, 7, 8).
Injury to the distal tibiofibular joint region is rather rare in children (only 10 % of all physeal
injuries to the distal tibia and/or fibula in our material). Except the Juvenile Tillaux and the
lateral Triplane fractures the authors did not pay special attention to the tibiofibular
syndesmosis in children (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19). Only Bozic described the
radiographic appearance of the uninjured children's tibial mortise (2).
During the five-year period we found three till now undescribed types of the distal tibiofibular
joint injury: intraepiphyseal fracture of the Chaput's tubercle Ogden type 7A and 7B and
intraepiphyseal subcortical tibial mortise disruption. We suppose that these three types are
transitive forms between the Juvenile Tillaux fracture in children and distal tibiofibular
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syndesmosis impairment in adults. One is visible on emergent plain X-rays and two invisible
(50 % in our four cases) being discovered on CT scan only or late follow up. All four children
were of adolescent age (from 13 to 15 years) and all injuries were caused by indirect
mechanisms. None of the fractures was significantly displaced and the articular surface or
physeal plane was not disturbed. In all four cases the tibiofibular junction was stable and
that's why all four patients were treated nonoperatively by four-week plaster cast fixation and
all of them healed uneventfully (last follow up two years post injury). Despite these types did
not cause any therapeutical and consequent problems, it is necessary to know about them and
confirm or exclude them.
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Fig.l
a - Distal intraepiphyseal fracture of the tibial mortise - Ogden type 7 A - sketch
b, с - Thirteen-year-old girl: distal intraepiphyseal fracture of the tibial mortise
not afflicting the physis, Ogden type 7A - PA and mortise views (arrows)
d - Treated nonoperatively with an excellent result
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Fig. 2
a - Distal intraepiphyseal fracture of the tibial mortise - Ogden type 7B sketch
b, с - Fourteen-year-old boy: injury to the distal tibiofibular junction
without any X-ray skeletal injury sign - PA and mortise views
d - Three weeks later the callus formation appears on the fibular side of the
distal tibia - PA view (arrow)
e - The (osteo)chondral fracture of the Chapuťs tubercle of the distal tibial
epiphysis is evident on the mortise view (arrows). It must have been an
intraepiphyseal fracture of the Ogden type 7B
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Fig.3
a - Intraepiphyseal subcortical tibial mortise disruption - sketch
b - Thirteen-year-old girl: epiphyseal fracture Salter type 4 of the medial portion
of the tibial epiphysis without displacement (arrows) without any evidence of
skeletal injury in the tibiofibular junction - mortise view
с - The intraepiphyseal subcortical mortise disruption is evident only on CT scan
(arrows) - treated nonoperatively
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Abstract
Topic of the study

Mutual position of distal fibular physis compared to the tibiotalar joint

space in the immature skeleton was investigated on X-ray studies.
Purpose employed

Clinical relevance of recorded mutual position was evaluated in

pediatric skeletal traumatology.
Material and methods

One hundred and forty radiographs of immature ankle joint without

skeletal injury were reviewed - the mutual position of distal fibular physis and tibiotalar joint
space was tested. Contemporary we reviewed the cohort of thirty children with skeletal injury
of both distal tibial epiphysis and distal fibula - the type of distal fibular injury was evaluated
according to mutual position of distal fibular physis and tibiotalar joint space.
Results

We found that in about one half of cases the distal fibular physis is located distally

to the plane of tibiotalar joint which in available literature was not considered. Thus we define
three radiological types of immature ankle joint according to the vertical position of distal
fibular physis in relation to tibiotalar joint space: type 1 - distal fibular physis is above the
joint space; type 2 - distal fibular physis is on the same level as the joint space; type 3 - distal
fibular physis is below the joint space. In the second cohort we found that the type 2
predisposes to physeal fibular injury and the type 3 predisposes to metaphyseal fibular injury.
All data obtained were statistically processed.
Conclusions

There are three radiological types of the immature ankle joint. Type 1 is

only an evolutionary type without its clinical significance, type 2 predisposes to physeal
and type 3 to metaphyseal fibular injury in combination with distal tibial physeal injury.
Key words: ankle, tibia, fibula, physis, tibiotalar joint space, injury
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Introduction
"The distal fibular physis in a boy of eight years was found to lie in a direct horizontal line
with the articular surfaces of the tibia and astralgus. It may therefore be said to be almost
exactly on a level with the plane of the ankle joint". This was written by John Poland in 1898
13

. Ogden almost one hundred years later (1983) postulated that the distal fibular physis is

most often on the level with either the tibial articular surface or the subarticular limits of the
tibial ossification center (the subchondral plate)
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. An analysis of our X-ray documentation

shows that the mutual position of the distal fibular physis and the tibiotalar joint space is more
variable. In almost one half of children the distal fibular physis reaches the talar dome i.e. is
situated distally to the tibiotalar joint. The clinical importance of it was confirmed, and the
consequent therapeutic solutions were proposed.

Materials and methods
A randomized group of one hundred and forty radiographs of children's ankle joint were
reviewed. For that review the children with ankle joint sprain (without any skeletal injury)
were selected. Patients ranged from infantile age to adolescence, they were seventy-two boys
and sixty-eight girls. All were without any neurological or musculoskeletal impairment. In our
work we correlated the vertical position of the distal fibular physis with respect to the position
of the plane of the tibiotalar joint. It is impossible to determine the exact location of the joint
space on the base of the plain radiographs. The joint space lies within the visible gap between
the joint bones on the plain X-ray. Therefore we accepted the distal edge of the distal tibial
epiphysis as a upper boundary of the gap and the proximal edge of the talar dome as a lower
boundary of the gap. The actual ankle joint space is positioned along the center of the gap.
The distal fibular physis lies between two edges: the distal edge of the distal fibular
metaphysis and the proximal edge of the distal fibular epiphysis. We observed statistical
distribution of theoccurrences for each of the three types depending on child's age (pie
charts).
The second cohort formed thirty children with skeletal injury of both the distal tibial epiphysis
and distal fibula treated in our department during the period of five years (1999-2003).
Different types of distal fibular injury (metaphyseal, physeal, epiphyseal) were considered and
their relation to distal fibular physis level were evaluated and the consequent treatment was
described. Because of the low number of observations the Yates-corrected chi-square test was
used for statistical processing.
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Results
Within 140 children tested in the first group, three types of immature ankle joint were
established according to the position of distal fibular physis (tab. 1). In the test results there
were no differences between the two sexes of the children.
Type 1: it applies to thirteen children - the distal fibular physis is proximally to the plane of
the tibiotalar joint. The distal metaphyseal and proximal epiphyseal edges of the distal fibula
(fibular physis) are on the level of the distal tibial physis or epiphyseal ossification center (fig.
la, b). Eleven of the children (85 %) were under three years of age. Only two girls were of
age seven and nine years respectively.
Type 2: it applies to sixty-two children - distal fibular physis is on the same level as the plane
of the tibiotalar joint. The distal edge of the distal fibular metaphysis is on the same level as
the distal edge of the distal tibial epiphysis. Similarly the proximal edge of the distal fibular
epiphysis is on the same level as the proximal edge of the talar dome (fig. 2a, b). The age of
all children tested ranged between two years and adolescence.
Type 3: it applies to sixty-five children - distal fibular physis is distally to the plane of the
tibiotalar joint. The distal edge of the distal fibular metaphysis is on the same level as the
proximal edge of the talar dome or distally to it (fig. 3 a, b). Similarly to the type 2 the age of
all tested children was between three years and adolescence.
The age distribution of each type was processed statistically. We divided the cohort into three
age categories: 0-5 years, 6-10 years and 11-16 years. Graphical diagrams showed the
tendency of transformation from one type to another depending on age (graph 1, 2, 3).
Radiological type 1 is present predominantly in the first age group and no case of this type is
present in the third age group. On the other hand the radiological type 3 has an increasing
frequency of occurrences from the first to the third age group.
In the second cohort we found that all children with skeletal injury of both the distal tibial
epiphysis and distal fibula belonged to the radiological types of immature ankle joint 2
(thirteen children) and 3 (seventeen children). None of them belonged to the type 1 (tab. 2). In
type 2 seventy-seven percent of children suffered from distal fibular epiphyseal separation
(fig. 4a, b). Only in 23 % appeared to have distal metaphyseal fibular fracture (tab. 3). It
demonstrates that the radiological type 2 predisposes to the physeal fibular injury. Statistically
significant difference according to Yates-corrected chi-square test was demonstrated
(p=0,0003). In the type 3 ninety-four percent of patients suffered from distal fibular
metaphyseal fracture (fig. 5a, b). Distal fibular epiphyseal separation appeared only in 6 %
(tab. 4). It demonstrates that the radiological type 3 predisposes to the metaphyseal fibular
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injury. Statistically significant difference according to Yates-corrected chi-square test was
demonstrated (p=0,0003).

Discussion
Lauge-Hansen in 1950 proposed a new classification for ankle fractures in adults. According
to his study, three elements are important in ankle injury: axial load, position of the foot at the
moment of trauma and direction of abnormal forces 6 . In 1978 introduced Dias and Tachdjian
a new classification using the Lauge-Hansen concepts in children. In order to classify the
fracture properly it is necessary to obtain radiographs with PA, lateral and oblique views. In
their classification, the first part of the type name describes the position of the foot at the
moment of trauma, and the second describes the direction of the abnormal force applied to the
ankle joint 3 . Similarly the latest treatises used the classification of ankle fractures according
to both anatomy of fracture and its mechanism 2' 4 ' 9 ' п ' 1 6 . Other classifications are based on
the consequent prognosis

15

. Unfortunately, according to our clinical experience the child is

seldom able to recall the exact position of the foot and leg at the time of injury. Thus we were
searching for a different system, which should be simpler than the Dias's is. We concentrated
on the anatomy of immature ankle joint, especially on the mutual position of the distal fibular
physis and the plane of the tibiotalar joint. Sosna described the descent of the distal fibular
physis according to the age, but his main interest was the relationship between the distal tibial
and fibular growth plates, and not the relationship between the distal fibular physis and the
ankle joint

14

. Poland, Ogden and Love published an opinion that the distal fibular physis is

normally at the same level as the distal tibial articular surface, especially after the second year
of his life 8 ' 1 2 ' 1 3 . But our findings show that in 50 % of children the fibular physis extends
distally to the tibiotalar joint space. Therefore we created our classification system to respect
the new findings. It is based on the mutual positions of the distal fibular physis and the
tibiotalar joint space. It has its special clinical importance. We reviewed the case reports from
the literature and we found number of them that support our theory 2 ' 5 ' п ' 1 3 ' 1 6 . In adults the
complex fractures of the ankle joint have been thoroughly discussed and there are several
therapeutic schedules proposed l ' 7'
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'

Weber distinguishes three types of ankle joint

fractures according to the type of fibular fractures 17. In agreement with this classification we
are certain that fibula is an important element of the immature ankle joint. In case of adults
ligament injuries are frequent in this region as well as the syndesmal injury. In cases of
metaphyseal fibular fractures above the syndesmosis, Weber recommends stabilization of the
fibula by open reduction and internal fixation. On the other hand the fibular fracture under the
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syndesmosis is not so important and often doesn't need the stabilization by osteosynthesis. In
case of children the distal fibular metaphyseal fracture is not so important because their strong
ligamentous apparatus of the distal tibiofibular junction fully secures the stability of the ankle
joint. However, in cases of displaced physeal injury of the distal fibula especially in
radiological type 2 (described above) we recommend stabilization of the fibula by closed
reduction and percutaneous pinning because that case the stability of the ankle joint is
severely impaired.
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mean age (y)

N

%

| type 1

2,1

13

9,3

type 2

7,3

62

44,3

10,3

65

46,4

II type

3

J

Table 1: Incidence of the three radiological types of immature ankle joint

N

%

type 1

0

0

type 2

13

43

type 3

17

57

Table 2: Incidence of radiological types of immature ankle joint for all injured
children tested

TYPE 2

N

%

fibular physeal injury

10

77

fibular metaphyseal injury

3

23

Table 3: Frequency of occurrences of fibular metaphyseal and physeal injuries in
radiological type 2 of immature ankle joint

10

TYPE 3

N

%

fibular physeal injury

1

6

fibular metaphyseal injury

16

94

Table 4: Frequency of occurrences of fibular metaphyseal and physeal injuries in
radiological type 3 of immature ankle joint

• Type 1
• Type 2
• Type 3

Graph 1: distribution of occurrences of each of the types for children aged 0-5 years
Note: in this group was mostly present the type 2 (59 %), least the type 3 (9 %)

• Type 1
• Type 2
• Type 3

Graph 2: distribution of occurrence of each type for children aged 6-10 years
Note: in this group was mostly present the type 3 (50 %), least the type 1 (5 %)

11

• Type 2
• Type 3

Graph 3: distribution of occurrence of each type for children aged 11-16 years
Note: in this group was mostly present the type 3 (64 %), no case of type 1 was

Fig. 1: a - type 1 - distal fibular physis is above the joint space - sketch
b - type 1 - distal fibular physis is above the joint space - X ray
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Fig. 2: a - type 2 - distal fibular physis is the same level as the joint space - sketch
b - type 2 - distal fibular physis is the same level as the joint space - X ray
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Fig. 3: a - type 3 - distal fibular physis is under the joint space - sketch
b - type 3 - distal fibular physis is under the joint space - X ray
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Fig. 4: a - distal tibial epiphyseal fracture Salter-Harris type III - „Kleiger's
fracture" (white

arrows) and distal fibular separation Salter-Harris

type I (black arrows); X ray distal tibiofibular type 2
b - treated by open reduction and internal fixation (tibia) and closed
reduction and percutaneous pinning (fibula)
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Fig. 5: a - distal tibial epiphyseal separation Salter-Harris type II and distal
fibular metaphyseal fracture; X ray distal tibiofibular type 3
b - treated by closed reduction and percutaneous pinning (tibia) and
closed reduction only (fibula)

