XIX.

NOVAKOVY
TRAUMATOLOGICKE
DNY

SB OR N IK
NÁRODNÍ KONGRES
ČeSké SPOleČNOSTI PRO
ÚRAzOVOU CHIRURgII

15. – 17. / 09.

2021

Hotel Maximus
Resort Brno

ÚVODNí SlOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
XIX. Novákovy traumatologické
dny v prostorách Resortu Maximus
na brněnské přehradě jsou zároveň
Národním kongresem České společnosti
pro úrazovou chirurgii. Spolupořadatelem
je nově Fakultní nemocnice Brno a Ústav
soudního lékařství Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně.
Tématem kongresu jsou dutinová
poranění, poranění horní končetiny,
miniinvazivní ošetření zlomenin a páteře,
komplikace – infekce a poruchy kostního
hojení. Středa odpoledne bude vyhrazena
workshopům. Odborný program
proběhne ve čtvrtek a pátek, kdy bude
jedna sekce věnována problematice
soudního lékařství. Nedílnou součástí
kongresu je sekce sester a rehabilitace.
Věřím, že tradiční traumatologický
kongres, vzájemná setkávání a síla
společných prožitků při přednáškách
a následných diskusích jsou
nenahraditelné.
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
prezident XIX. NTD v Brně

WWW.NOVAKOVYDNY.CZ
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zášTITA kONgReSU

zášTITU PřeVzAlI
MUDr. Pavel Piler
ředitel Úrazové nemocnice v Brně
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna
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NOVAKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2021

Kongres pořádá
kongres pořádá Úrazová nemocnice v Brně ve spolupráci s Fakultní
nemocnicí Brno, Ústavem soudního lékařství Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně a lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.

Prezident kongresu

Vědecký výbor

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
MUDr. Radim Kyzlink
Mgr. Andrea Lišková
doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
MUDr. Tomáš Pink, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Programový výbor
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
(pro lékařskou sekci)
Mgr. Andrea Lišková
(pro nelékařskou sekci)

Jednací jazyk
čeština, slovenština, angličtina
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16. České
lékařské komory. Počet přidělených kreditů 10.

Místo konání

HOTel MAXIMUS ReSORT
Hrázní 327/4a, 635 00 Brno

WWW.NOVAKOVYDNY.CZ
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TRIGEN◊
INTERTAN◊
Gold Instrument Set

Prokazatelně lepší výsledky
díky stabilitě
Nižší riziko selhání či nezhojení implantátu
Statisticky významný 69% pokles selhání
spojeného s implantátem a 73% pokles
špatného zhojení oproti srovnávacímu standardu.
Méně bolesti po operaci
Statisticky významný 54% pokles chronické
bolesti kyčle a stehna oproti srovnávacímu
standardu.
Rychlejší hojení zlomeniny
Téměř o tři týdny kratší doba potřebná
ke zhojení zlomeniny.
Úspěšný návrat k původnímu stavu
Statisticky významné zvýšení SF-36 skóre
oproti srovnávacímu standardu ve studii.

Pro více informací kontaktujte
obchodního zástupce divize ortopedie
na ortopedie@promedica-praha.cz
www.promedica-praha.cz

PROgRAM

14:00 – 19:00

Prezence

15:00 – 18:30

Workshopy

15:00 – 17:30

Workshop

STřeDA 15. 9.

wORkSHOPy
SÁL A

DlAHA FIBUláRNí DISTálNí 2. geNeRACe
lektor: MUDr. Josef kraus (VFN Praha) / MeDIN, a. s.

HřeB FeMORálNí lATeRálNí
lektor: MUDr. Josef kraus (VFN Praha) / MeDIN, a. s.

ORTHOTRAUM SOFTwARe PRO PřeDOPeRAČNí
PláNOVáNí
lektor: MUDr. Roman Madeja, Ph.D. (FNO), Ivan Fibír, MBA /
ProSpon spol. s r. o.

INDIVIDUálNí IMPlANTáTy PRO ORTOPeDII,
TRAUMATOlOgII A ONkOlOgII S VyUžITíM
3D TISkU TITANU A JeHO SlITIN
lektor: Ing. zdeněk Čejka / ProSpon spol. s r. o.

17:00 – 18:30

Workshop

SÁL B

zlOMeNINy PROXIMálNíHO FeMURU řešeNé
HřeBeM TRIgeN INTeRTAN
lektor: MUDr. Martin kelbl, Ph.D. / Promedica

17:00 – 18:00

Výbor společnosti ČSÚCH

www.NOVAkOVyDNy.Cz
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PROgRAM lékAřI
07:30 – 12:00

Registrace

09:00

Zahájení kongresu
R. Veselý (Úrazová nemocnice v Brně)

ČTVRTek 16. 9.

09:00 – 10:00 Blok I. / SÁL A
Dutinová poranění
Předsedající

R. Kyzlink (Úrazová nemocnice v Brně)
J. Kočí (Fakultní nemocnice Hradec králové)

09:00 – 09:10

Aplikace plné krve u traumat – iniciální výsledky
J. Kočí (Fakultní nemocnice Hradec králové)

09:10 – 09:20

záchovné operace sleziny
V. Hulka (Úrazová nemocnice v Brně)

09:20 – 09:30

Poranění duodena u polytraumatizované pacientky
D. Sysel (krajská nemocnice liberec, a. s.)

09:30 – 09:40

Postavení VATS v léčbě penetrujícího traumatu
prekordia
P. Pavlíková (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

09:40 – 09:50

Význam hladiny troponinu v séru u tupých poranění
hrudníku
J. Pometlová (FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof lF OU)

09:50 – 10:00

Ruptura v. azygos jako vzácná příčina hemothoraxu
po tupém poranění hrudníku – kazuistika
L. Sochorová (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

10:00 – 10:30

Přestávka na kávu
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PROgRAM lékAřI
10:30 – 11:15

Slavnostní zahájení
ÚVODNí SlOVO
PřeDáNí OCeNěNí ČSÚCH
HUDeBNí PRODUkCe
Přestávka na kávu

ČTVRTek 16. 9.

11:15 – 11:30

www.NOVAkOVyDNy.Cz
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ČTVRTek 16. 9.

PROgRAM lékAřI
11.30 – 13.00

Blok II. / SÁL A
Poranění horní končetiny

Předsedající

P. Dráč (Fakultní nemocnice Olomouc)
M. Kloub (Nemocnice České Budějovice, a. s.)

11:30 – 11:40

léčba dislokovaných zlomenin diafýzy klíční
kosti u adolescentů – srovnání konzervativního
postupu a operační léčby technikou nitrodřeňové
osteosyntézy
J. Smrž (Nemocnice České Budějovice, a. s.)

11:40 – 11:50

Miniinvazivní ošetření zlomenin proximálního
humeru zF Orthofix galaxy
T. Kozák (Nemocnice znojmo, p. o.)

11:50 – 12:00

Tipy a triky operační léčby zlomenin proximálního
humeru
K. Holub (Nemocnice České Budějovice, a. s.)

12:00 – 12:10

Operační léčba zlomenin lopatky – 15leté zkušenosti
M. Kloub (Nemocnice České Budějovice, a. s.)

12:10 – 12:20

Hřebování předloktí – naše zkušenosti
T. Kozák (Nemocnice znojmo, p. o.)

12:20 – 12:30

Příspěvek k etiopatogenezi poúrazových
degenerativních změn zápěstí
P. Dráč (Fakultní Nemocnice Olomouc)

12:30 – 12:40

Po-traumatická nestabilita distálního radioulnáního
kloubu
I. Čižmář (IC klinika Brno)

12:40 – 12:50

Rekonstrukce poúrazových kostních defektů na ruce
nevaskularizovaným štěpem
D. Ira (Fakultní nemocnice Brno)

12:50 – 13:00

zkušenosti s dlahovou osteosyntézou při
rekonstrukcích pakloubů scaphoidea
P. Korpa (Fakultní nemocnice Olomouc)

13:00 – 14:00

Oběd lékaři
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PROgRAM lékAřI
14:00 – 15:20 Blok III. / SÁL A
komplikace – poruchy hojení a infekce I.
R. Veselý (Úrazová nemocnice v Brně)
T. Tomáš (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

14:00 – 14:10

řešení kostních defektů modifikovanou technikou
dle Masqueleta
M. Debnar (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

14:10 – 14:20

řešení velkých kostních defektů v terénu infektu
R. Veselý (Úrazová nemocnice v Brně)

14:20 – 14:30

Použití bioaktivního skla v léčbě osteomyelitidy
R. Veselý (Úrazová nemocnice v Brně)

14:30 – 14:40

Využití bioaktivního skla – BonAlive při řešení
kostních defektů
R. Herůfek (Úrazová nemocnice v Brně)

14:40 – 14:50

Patologické zlomeniny na horní končetině
a jejich řešení
T. Tomáš (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

14:50 – 15:00

Terapie periprotetických zlomenin humeru
T. Pink (Úrazová nemocnice v Brně)

15:00 – 15:10

ASk řešení komplikací po osteosyntézách
proximálního humeru
R. Madeja (FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof lF OU)

15:10 – 15:20

komplikace po osteosynéze olekranu – radiologické
zhodnocení pacientů léčených pro frakturu olekranu
v Úrazové nemocnici v letech 2014–2018
T. Pavlacký (Úrazová nemocnice v Brně)

15:20 – 15:35

Přestávka na kávu

www.NOVAkOVyDNy.Cz

ČTVRTek 16. 9.

Předsedající
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PROgRAM lékAřI
15:35 – 16:45

Blok IV. / SÁL A
komplikace – poruchy hojení a infekce II.

Předsedající

P. Obruba (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)
P. Kvasnička (Fakultní nemocnice Brno)

15:35 – 15:45

Infekt po otevřené defektní zlomenině stehenní kosti
E. Čurlejová (Fakultní nemocnice Olomouc)

15:45 – 15:55

závažná infekční komplikace po zlomenině femuru
u polytraumatizovaného pacienta
J. Ježek (Fakultní nemocnice královské Vinohrady)

15:55 – 16:05

léčba osteomyelitid ATB potahovaným hřebem
P. Kvasnička (Fakultní nemocnice Brno)

16:05 – 16:15

Antibiotický hřeb při řešení rizikových a infikovaných
zlomenin bérce
M. Debnar (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

16:15 – 16:25

komplikace při použití bioaktivního skla u subtalární
artrodézy
P. Obruba (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

16:25 – 16:35

Hluboká infekce patní kosti – neřešitelný problém?
R. Litner (FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof lF OU)

16:35 – 16:45

Selhání osteosyntézy patní kosti při současné
retroartikulární osteotomii
P. Obruba (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

16:50 – 17:45

Schůze členské základny ČSÚCH
J. März (předseda ČSÚCH)
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M U LT I P O I N T S E C U R E TM
IMPL ANT
Multiple configurations to
accommodate patient anatomy and
surgeon preference

Ergonomic Holding Feature

Patented Variable Angle
Locking Technology

Self-Drilling Tip

Please refer to the instructions for use for a complete list of
indications, contraindications, warnings and precautions.

Up to 25° Cone of Angulation

Comparison of Pullout Strength in Bone

+ 48.2%
Average Force (N)

OCT systém Symphony - DePuy Synthes
- OCT systém SYMPHONY je systém zadní fixace páteře určený
pro zajištění imobilizace a stabilizace páteřních segmentů jako
doplňku k fúzi kranio-cervikálního spoje, cervikální páteře a horní
hrudní páteře
- implantáty dodávané jako sterilní jsou sterilizovány zářením.
U těchto prostředků je obsah sterilní, pokud balení nebylo
poškozeno, otevřeno nebo pokud nevypršela doba použití uvedená
na štítku balení.
- Před chirurgickým použitím je třeba tyto prostředky vyčistit,
zkontrolovat a sterilizovat
- Je třeba dbát opatrnosti při manipulaci a čištění ostrých prostředků
- Sterilizované výrobky by měly být skladovány v suchém a čistém
prostředí, chráněné před přímým slunečním zářením, škůdci
a extrémními teplotami a vlhkostí
- Varování: Bezpečnost a účinnost spinálních systémů pediklových
šroubů byla stanovena pouze v podmínkách páteře s významnou
mechanickou nestabilitou nebo deformitou, která vyžaduje fúzi
s instrumentací
- Další doplňují informace naleznete v návodu k použití

Reference: Internal Documentation on File
– ADAPTIV 103584004
©DePuy Synthes 2020. All rights reserved.
147700-201103 DSUS/EMEA

LM Screw

LM Screw with MP

LM = Lateral Mass
MP = MULTIPOINT SECURE ™ Adapter with 2 Screw Fixation

CZ-2021-07-173

PROgRAM NelékAřSké SekCe
07:30 – 12:00

Registrace

08:30

Zahájení kongresu
Mgr. Andrea Lišková (Úrazová nemocnice v Brně)

08:30 – 10:00 Blok I. / SÁL B
Předsedající

Bc. Antonieta Mademli
PhDr. Eva Hulová

08:30 – 08:45

Infekce v ráně
Bc. Antonieta Mademli

ČTVRTek 16. 9.

(Úrazová nemocnice v Brně)

08:45 – 09:00 Thierschova plastika
Mgr. Veronika Štossová, Renata Havlíková
(Úrazová nemocnice v Brně)

09:00 – 09:10

Operace degenerativní páteře
Lucie Hrivíková, Barbora Vašíčková

09:10 – 09:25

zlyhanie vnútrodreňového klincovania
– pohĺad operačnej sestry
PhDr. Eva Hulová, Mgr. Eva Biela,
Zuzana Konštisková

(Úrazová nemocnice v Brně)

(Nemocnica Topoľčany, a. s.)

09:25 – 09:35

Osteosyntéza humeru
Lucie Hanáková DiS., Markéta Neužilová DiS.
(Úrazová nemocnice v Brně)

09:35 – 09:50

Sestrou v Saudské Arábii
Bc. Eliška Jandová
(Úrazová nemocnice v Brně)

09:50 – 10:00

Diskuse

10:00 – 10:30

Přestávka na kávu

10:30 – 11:15

Slavnostní zahájení

11:00 – 12:00

Oběd sestry
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PROgRAM NelékAřSké SekCe
12:00 – 14:10

Blok II. / SÁL B

Předsedající

Mgr. Eva Turnová
Petra Velebová

12:00 – 12:15

Anestezie u akutních stavů
Petra Velebová, Michaela Plhoňová, DiS.
(Úrazová nemocnice v Brně)

12:15 – 12:30

Úrazy v urologii
Michaela Marková

12:30 – 12:45

Hemoterapie v Úrazové nemocnici
MUDr. Hana Fraňková

12:45 – 13:00

Ošetřovatelská péče o pacienta po polytraumatu
Mgr. Eva Turnová, Eva Skácelová

(Úrazová nemocnice v Brně)

(SMN a. s. Agel Prostějov)

13:00 – 13:15

Ošetřovatelská péče u pacienta s tumorem humeru
Tereza Bartošová, DiS., Erika Krutiaková,
Nicol Šobáňová
(Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

13:15 – 13:30

Ošetřovatelská péče u kompartment syndromu bérce
Nela Jeziorská
(Úrazová nemocnice v Brně)

13:30 – 13:45

zobrazovací metody v traumatologii
MUDr. Daniela Rémanová

13:45 – 14:00

Personální uspořádání v průběhu covidu
Mgr. Lenka Rydvalová

(Úrazová nemocnice v Brně)

(Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

14:00 – 14:10

Diskuse

14:10 – 14:50

Přestávka na kávu

www.NOVAkOVyDNy.Cz
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(Úrazová nemocnice v Brně)

PROgRAM NelékAřSké SekCe
14:50 – 16:30

Blok III. / SÁL B

Předsedající

Mgr. Andrea Lišková
Bc. Sabina Bartošová

14:50 – 15:05

Impigement a zmrzlé rameno jako možné
poúrazové komplikace, krátkodobé i dlouhodobé
Daniela Kříčková

15:05 – 15:20

Fyzioterapie u pacientů s covidovou pneumonií
Marie Shaker Valášková DiS.

(Úrazová nemocnice v Brně)

(Úrazová nemocnice v Brně)

ČTVRTek 16. 9.

15:20 – 15:35

Přehled technik využívaných při fyzioterapii v ÚN
Bc. Ivana Suková, Kateřina Bazalová
(Úrazová nemocnice v Brně)

15:35 – 15:50

Fyzioterapie po kapsulotomii MCP kloubu pro
rigiditu jako následek kBRS – kazuistika
Bc. Sabina Bartošová
(IC klinika Brno)

15:50 – 16:05

zkušenosti z ÚN uplatněné v „tornádozóně“
Matěj Nečesaný, Přemysl T. Novotný

16:05 – 16:20

Od Florence po současnost
Mgr. Andrea Lišková

(Úrazová nemocnice v Brně)

(Úrazová nemocnice v Brně)

16:20 – 16:30

16
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PROgRAM NelékAřSké SekCe

wORkSHOPy
10:00 – 11:00

Workshop

Salónek

NOVINky Ve VlHkéM HOJeNí RAN
lektor: Bc. Antonieta Mademli

Workshop

Salónek

ČTVRTek 16. 9.

11:20 – 11:50

HRUDNí DRéN A AkTIVNí SáNí + PéČe O Cžk
lektor: Mgr. Jaroslava Vargová, Martina Charvátová

Maximální počet účastníků 25 / registrace u prezence.

www.NOVAkOVyDNy.Cz
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PROGRAM lékAřI
PROgRAM

PÁTEK 17. 9.

08:45 – 09:55 Blok V. / SÁL A
Poranění pánve, páteře a dolní končetiny
Předsedající

M. Krtička (Fakultní nemocnice Brno)
J. Šrám (krajská nemocnice liberec, a. s.)

08:45 – 08:55

Analýza souboru pacientů ošetřených pánevní
dlahou Omega na klinice úrazové chirurgie FN Brno
v letech 2013-2021
V. Ruber (Fakultní nemocnice Brno)

08:55 – 09:05

Fragilní zlomeniny pánevního kruhu
J. Šrám (krajská nemocnice liberec, a. s.)

09:05 – 09:15

zlomeniny acetabula – kombinovaný přístup
M. Otáhal (Fakultní nemocnice Brno)

09:15 – 09:25

Srovnání miniinvazivní a otevřené stabilizace páteře
u pacientů nad 60 let
A. Uhrin (krajská nemocnice liberec, a. s.)

09:25 – 09:35

lumbální intervertebrální déza pomocí hybridního
bioresorbovatelného nanokompozitního
implantátu obohaceného o růstpvé faktory a jeho
schopnost utvořit intervertebrální dézu, výslekdy
experimentální studie na zvířecím modelu prasete
M. Krtička (Fakultní nemocnice Brno)

09:35 – 09:45

Perkutánní stabilizace zlomenin Th/l přechodu
s využitím středního (poraněného) obratle
M. Kelbl (Úrazová nemocnice v Brně)

09:45 – 09:55

konvergentní zavedení iliosakrálních šroubů
u nestabilních poranění pánve jako prevence
jejich migrace
K. Šídlo (Fakultní nemocnice královské Vinohrady)

09:55 – 10:15

Přestávka na kávu
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10:15 – 12:00

Blok VI. / SÁL A
Vária

Předsedající

J. März (Nemocnice karlovy Vary)
J. Demel (Fakultní nemocnice Ostrava)

10:15 – 10:25

Možnosti využití systémové enzymoterapie v
medicíně – chirurgie, traumatologie
A. Kočár (MUCOS Pharma Cz, s. r. o.)

10:25 – 10:35

Artroskopická reinzerce ruptury předního
zkříženého vazu
J. Kužma (Úrazová nemocnice v Brně)

10:35 – 10:45

Spontánní kompartment syndrom
V. Kunc (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

10:45 – 10:55

Miniinvazivní operační léčba Jonesovy zlomeniny
J. Demel (FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof lF OU)

10:55 – 11:05

komplikace hojení operační rány akutní a odložené
osteosyntézy zlomenin hlezna.
O. Komín (Nemocnice České Budějovice, a. s.)

11:05 – 11:15

Subtalární artroskopicky asistovaná artrodéza
– dlouhodobé výsledky
V. Rak (Fakultní nemocnice Brno)

11:15 – 11:25

řešení chronické nestability syndezmózy plastikou
hemištěpem peroneus longus – střednědobé výsledky
L. Kopp (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

11:25 – 11:35

Miniinvazivní dlahová osteosyntéza patní kosti
– první zkušenosti
V. Bába (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

11:35 – 11:45

Trombotické komplikace v rámci léčby ruptury
Achillovy šlachy
V. Kunc (Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.)

11:45 – 11:55

zahraniční traumatologické mise FN Olomouc
– projekt Medevac
P. Špiroch (Fakultní nemocnice Olomouc)

11.55 – 12.00

Diskuze
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PROGRAM lékAřI
PROgRAM

PROgRAM SOUDNě – lékAřSká SekCe
09:00 – 12:00 SÁL B
Předsedající

T. Vojtíšek (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
M. Votava (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

09:00 – 09:40 Novinky ve znalectví v České republice
T. Vojtíšek (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
COVID-19 z pohledu soudního lékaře
M. Votava (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

10:10 – 10:30

Přestávka na kávu

10:30 – 11:15

Postup při úmrtí – povinnosti prohlížejícího lékaře
T. Vojtíšek (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

11:15 – 12:00

Postup při úmrtí pacienta s traumatem
J. Krajsa (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

12:00

Závěr sekce soudně – lékařské
Závěr kongresu

PÁTEK 17. 9.

09:40 – 10:10
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk I. / Sál A

APlIkACe PlNé kRVe U TRAUMAT – INICIálNí VýSleDky

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS
Fakultní nemocnice Hradec králové
Autoři:
J. Berková, A. Truhlář, V. řeháček, J. Trlica

ČTVRTek 16. 9.

Souhrn:
Aplikace plné krve u závažně poraněných pacientů je jeden z moderních
trendů v úrazové chirurgii.
Úvod:
závažné krvácení je nejčastější příčinou preventabilního úmrtí u traumat.
Součástí kvalitní péče je i aplikace masivního transfuzního protokolu
v rámci iniální péče o závažně poraněné pacienty. Aplikace plné krve je
současný moderní trend. Aplikace transfúze již na místě úrazu přináší
šanci na snížení morbidity a mortality pacientů.
Cíle práce:
RABBIT – rapid administration of blood in trauma, je prospektivní
observační studie, která byla zahájena 1. 6. 2018, kdy byla na palubu
vrtulníku zzS královéhradeckého kraje instalována 1 TU erytrocytů
a 1 TU plazmy. Následně byla dne 1. 6. 2020 zahájena studie RABBIT 2,
kdy byly na palubu vrtulníku dány 2 TU plné krve. Cílem práce je snížení
kumulativní tekutinové bilance v prvních 24 hodinách od úrazu, snížení
celkového množství podávaných transfúzí a náhradních roztoků,
vliv podávání transfuzí na čas přednemocniční péče. Sekundárně je
sledována bezpečnost podání transfúzí. Jako kontrolní skupina byla
vybrána retrospektivně kohorta pacientů z databáze traumacentra
s aktivací masivního transfuzního protokolu.
Vlastní text:
Do studie bylo zařazeno celkem 60 pacientů v retrospektivní skupině,
42 pacientů ve skupině RABBIT 1 a 38 pacientů ve skupině RABBIT 2.
Průměrný věk byl 45 let, 43 let, resp. 44 let (P=1). Průměrné ISS bylo 31,
34 a 34. Čas přednemocniční péče byl 65 minut, 58 minut a 55 minut
(P 0.05). INR bylo 1.34, 1.18 a 1.22 (P 0.05). kumulativní tekutinová bilance
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v prvních 24 hodinách byla 11870 ml, 7950 ml a 8100 ml (P 0.05). U žádného
pacienta nebyla pozorována transfuzní reakce. Nedošlo k znehodnocení
žádné transfúze v rámci přednemocniční péče.

ČTVRTek 16. 9.

Závěr: Aplikace plné krve je zcela bezpečný postup u úrazových
pacientů. Iniciální výsledky ukazují, že její časné podání ve sledovaném
souboru vedlo k signifikantnímu snížení kumulativní tekutinové bilance
v prvních 24 hodinách. Překvapivě došlo i signifikantnímu snížení času
přednemocniční péče. k hodnocení letality bude třeba uzavřít celou
dvouletou periodu studie.

www.NOVAkOVyDNy.Cz
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk I. / Sál A

záCHOVNé OPeRACe SlezINy

MUDr. Vladimír Hulka
Úrazová nemocnice v Brně

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
R. kyzlink, R. Pěček
Souhrn:
Prezentace poukazuje na způsoby ošetření tupého poranění sleziny a to
konzervativní a operační. Důvody proč primárně přistupovat k záchovným
operacím. Také představuje způsoby ošetření pacientů s tupým poraněním
sleziny na našem pracovišti v Úrazové nemocnici v Brně za posledních 5 let.
Úvod:
Poranění sleziny patří k nejčastějším tupým poraněním břišní stěny. Dle
nejnovějších trendů se primárně snažíme o zachování sleziny a to při
konzervativním postupu léčby nebo operačním. zachování sleziny vede
ke snížení rizika postspenektomického imunokompromitovaného stavu.
Cíle práce:
Práce je zaměřená na diagnostiku poranění sleziny, klasifikaci,
hemodynamický stav pacienta a následnou léčbu. Prezentace
souboru pacientů a jejich léčby s poraněním sleziny za posledních
5 let na našem pracovišti.
Vlastní text:
Slezina je křehký parenchymatózní orgán, a proto dochází velice často
k rupturám při tupém poranění břišní stěny. Volba mezi konzervativním
a operačním postupem úzce závisí na hemadynamickem stavu pacienta.
V případě hemodynamické nestability (systol. tlak pod 70 mmHg) je pacient
transferovaný přímo na operační sál k explorativní laparotomii. Pokud
to stabilita pacienta dovoluje, mělo by být provedeno angioCT vyšetření,
které má citlivost 96% a specificitu 100% pro diagnostiku poranění sleziny.
Pokud je to možné a dovoluje to charakter poranění sleziny, tak primárně
přistupujeme k záchovným operacím. krvácení sleziny zastavujeme
použitím tkáňových lepidel. Péče o pacienta po splenektomii, očkování,
ATB profilaxe.
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Závěr:
zachování sleziny, pokud to stav a charakter poranění dovoluje, vede
signifikantně ke snížení rizika imunokompromitovaného stavu pacienta.

[1] R. Čihák, M. Grim, R. Druga, M. Med, a I. Helekal, Anatomie. Praha: Grada, 2001
[2] Z. Stockinger, D. Grabo, A. Benov, H. Tien, J. Seery, a A. Humphries, „Blunt Abdominal Trauma,
Splenectomy, and Post-Splenectomy Vaccination“, Mil. Med., roč. 183, č. suppl_2, s. 98–100, zář. 2018,
doi: 10.1093/milmed/usy095
[3] C. Serna et al., „Damage control surgery for splenic trauma: ‚preserve an organ - preserve a life´“,
Colomb. Médica CM, roč. 52, č. 2, s. e4084794, doi: 10.25100/cm.v52i2.4794
[4] M. P. J. Teuben et al., „Safety of selective nonoperative management for blunt splenic trauma:
the impact of concomitant injuries“, Patient Saf. Surg., roč. 12, č. 1, s. 32, lis. 2018, doi: 10.1186/s13037-0180179-8
[5] F. Van der Cruyssen a A. Manzelli, „Splenic artery embolization: technically feasible but not
necessarily advantageous“, World J. Emerg. Surg., roč. 11, č. 1, s. 47, zář. 2016, doi: 10.1186/s13017-0160100-7
[6] Videoarchiv laparoskopických výkonů Úrazové nemocnice v Brně
[7] R. C. Oelhaf, K. Sugumar, a K. C. King, „Splenic Trauma“, in StatPearls, Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing, 2021. Viděno: srp. 09, 2021. [Online]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK430920/
[8] B. L. Zarzaur a G. S. Rozycki, „An update on nonoperative management of the spleen in adults“,
Trauma Surg. Acute Care Open, roč. 2, č. 1, s. e000075, čer. 2017, doi: 10.1136/tsaco-2017-000075
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk I. / Sál A

POSTAVeNí VATS V léČBě PeNeTRUJíCíHO TRAUMATU
PRekORDIA

MUDr. Petra Pavlíková
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
V. Malý, l. Sochorová
Souhrn:
VATS je v současné době stále více využívanou metodou při ošetření
penetrujících traumat hrudníku u hemodynamicky stabilních pacientů,
eventuálně pacientů, u kterých je možné hemodynamickou stabilitu
zajistit. Nejčastější indikací VATS je hemotorax vzniklý poraněním
plicního parenchymu, v druhé době nejčastěji retinovaný hemotorax,
nebo přetrvávající air-leak. Role VATS v evaluaci penetrujícího traumatu
hrudníku se suspekcí na poranění srdce není ani v dnešní době rozvoje
miniinvazivní chirurgie přesně definována. Autoři prezentují sérii
kazuistik tří pacientů s penetrujícím traumatem prekordia ošetřených
miniinvazivně s využitím VATS techniky.
Úvod:
Penetrující trauma hrudníku je spojeno s vysokou mortalitou. V případě
poranění srdce dosahuje přednemocniční mortalita dle dostupné
literatury až 85%. Riziko úmrtí zůstává vysoké i po příjmu pacienta
do nemocničního zařízení, proto je potřebné zejména při poranění
prekordialní krajiny myslet na možnost poranění srdce.
Cíle práce:
Shrnutí indikačních kritérií a posouzení přínosu videotorakosopie při
evaluaci penetrujícího traumatu prekordia.
Vlastní text:
základní algoritmus diagnostiky a léčby penetrujícího poranění
prekordia se odvíjí od hemodynamické stability pacienta. zlatým
standardem v diagnostice penetrujícího traumatu prekordia zůstává
FAST. Vstupně hemodynamicky nestabilní pacient s pozitivním FAST
je indikován k operační revizi otevřenou cestou. U úzké skupiny
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hemodynamicky stabilních pacientů s pozitivnim FAST, je možná
operační revize miniinvazivní cestou. Autoři prezentují sérii kazuistik tří
pacientů s penetrujícím traumatem prekordia ošetřených miniinvazivně
s využitím VATS techniky.

lITeRATURA
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Závěr:
Role VATS v evaluaci penetrujícího traumatu hrudníku se suspekcí
na poranění srdce není ani v dnešní době rozvoje miniinavzivní chirurgie
přesně definována. Dle našeho názoru se jedná v rukách zkušeného
chirurga o bezpečnou metodu vyhrazenou pro úzkou skupinu
hemodynamicky stabilních pacientů, bez jasných známek penetrujícího
poranění srdce.

[1] Paci M, Ferrari G, Annessi V, de Franco S, et al. The role of diagnostic VATS in penetrating
thoracic injuries. Worldjournal of emergency surgery: WJES vol. 1:30. 5 Oct. 2006, doi: 10.1186/17497922-1-30
[2] A.V. Manlulu, T.W. Lee, K.H. Thung, et al. Current indications and results of VATS in the evaluation
and management of hemodynamically stable thoracic injuries, European Journal of Cardio-Thoracic
Surgery, Volume 25, Issue 6, June 2004, Pages 1048–1053
[3] V. Y. Kong, G. Oosthuizen, B. Sartorius, et al. Penetrating cardiac injuries and the evolving
management algorithm in the current era, Journal of Surgical Research,Volume 193, Issue 2, 2015,
Pages 926-932, ISSN 0022-4804, https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.09.027
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk I. / Sál A

VýzNAM HlADIN TROPONINU V SéRU U TUPýCH PORANěNí
HRUDNÍKU

MUDr. Jana Pometlová
FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof lF OU

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
J. Pometlová, R. Ječmínková, l. Pleva
Souhrn:
U polytraumatizovaných pacientů jsou častá tupá poranění hrudníku.
Výskyt srdeční kontuze u pacientů s tupým traumatem hrudníku se
pohybuje od 3 do 56% v závislosti na aplikovaném diagnostickém
přístupu. Hladina troponinu v séru je citlivý a specifický příznak poškození
myokardu. Incidence a mechanismus uvolňování troponinu i u pacientů
s těžkým traumatem není přesně znám. Nárůst hladin troponinu v séru
u polytraumatizovaných pacientů souvisí spíše s mírou celkového
poranění a fyziologickým stresem, než s mechanickým traumatem
hrudníku. Podle studií sérové hladiny troponinu korelují s úmrtností
po mnohočetném poranění, a proto představují cenný prognostický
marker u traumatických pacientů.
Úvod:
U polytraumatizovaných pacientů jsou častá tupá poranění hrudníku.
Výskyt srdeční kontuze u pacientů s tupým traumatem hrudníku se
pohybuje od 3 do 56% v závislosti na aplikovaném diagnostickém
přístupu. Hladina troponinu v séru je citlivý a specifický příznak poškození
myokardu.
Cíle práce:
Cílem práce bylo sledování hladin troponinu u pacietnů s tupým
poraněním hrudníku a jejich vliv na výsledky léčby.
Vlastní text:
Retrospektivně jsme zhodnotili soubor pacientů ošetřených na klinice
úrazové chirurgie FN Ostrava od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021.
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Závěr:
Nárůst hladin troponinu v séru u polytraumatizovaných pacientů
souvisí spíše s mírou celkového poranění a fyziologickým stresem, než
s mechanickým traumatem hrudníku. Podle studií sérové hladiny
troponinu korelují s úmrtností po mnohočetném poranění, a proto
představují cenný prognostický marker u traumatických pacientů.

[1] Kalbitz, M., Pressmar, J., Stecher, J. et al. The Role of Troponin in Blunt Cardiac Injury After
Multiple Trauma in Humans. World J Surg 41, 162–169 (2017). https://doi.org/10.1007/s00268-016-3650-7
[2] Martin, Matthew MD; Mullenix, Philip MD; Rhee, Peter MD; Belzberg, Howard MD; Demetriades,
Demetrios MD, PhD; Salim, Ali MD Troponin Increases in the Critically Injured Patient: Mechanical
Trauma or Physiologic Stress?, The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care: November
2005 - Volume 59 - Issue 5 - p 1086-1091 doi: 10.1097/01.ta.0000190249.19668.37
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk I. / Sál A

RUPTURA V. AzygOS JAkO VzáCNá PříČINA HeMOTHORAXU
PO TUPéM PORANěNí HRUDNíkU – kAzUISTIkA

MUDr. Lucie Sochorová
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
l. kopp, V. Malý, P. Pavlíková, I. Staněk
Souhrn:
Masivní hemothorax zapříčiněný poraněním v. azygos při tupém poranění
hrudníku je extrémně vzácný. Pokud nedojde k včasnému ošetření, je
spojen s vysokým rizikem mortality. Autoři prezentují kazuistiku 56-ti
letého pacienta, který po dopravní nehodě utrpěl tupé trauma hrudníku.
Vstupně bylo provedeno celotělové spirální CT se suspekcí na extravazaci
v oblasti v. azygos. Byla provedena urgentní thorakotomie s ligací v.
azygos. Peroperačně byla dále zjištěna zlomenina v úrovni Th6/7, jejíž
ošetření proběhlo v druhé době po stabilizaci stavu pacienta.
Úvod:
Tupé trauma hrudníku je spojeno s vysokou morbiditou a mortalitou.
Vliv na prognosu pacienta má především včasná diagnostika a rychlost
ošetření. Poranění v. azygos při tupém traumatu hrudníku je vzácné,
vzniká především v souvislosti s dopravními nehodami. Podle literálních
pramenů dochází nejčastěji k současnému poranění jater, mnohočetným
zlomeninám žeber a zlomeninám hrudních obratlů, raritně je popsána
izolovaná lacerace v. azygos.
Cíle práce:
Prezentovat ojedinělý případ poranění v. azygos v rámci tupého traumatu
hrudníku.
Vlastní text:
56-ti letý pacient havaroval jako řidič dodávky – nepřipoután, po nárazu
zezadu byl katapultován z vozu. Na místě byl v krátkém bezvědomí.
Transportován na emergency MNUl, již při vědomí, hypotenzní,
dušný. Vstupně provedeno celotělové spirální CT, s nálezem masivního
hemothoraxu vpravo s podezřením na extravazaci v oblasti v. azygos
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Závěr:
k poranění v. azygos během tupého traumatu hrudníku dochází zřídka.
Mechanismem je decelerace, zvýšení venosního tlaku při kompresi
a v neposlední řadě lacerace při zlomeninách okolních žeber či obratlů,
jak tomu bylo v případě našeho pacienta. V diagnostice mají vedle
klinického vyšetření významnou roli zobrazovací metody, především
spirální CT, pokud jeho provedení umožní stav pacienta. Pokud je v.
azygos poraněna v úrovni dolních a středních hrudních obratlů, je nutné
myslet na možné současné poranění d. thoracicus. Včasná diagnostika
a promptní ošetření významně zlepšuje prognosu pacienta.
[1] Sugimoto K, Asari Y, Hirata M, et al.. The diagnostic problém associated with blunt traumatic
azygous vein injury: delayed appearance of right haemothorax after blunt chest trauma. Injury 1998;
29(5): 380 – 382. doi 10.1016/S0020-1383(97)00173-3
[2] Laohathai S.. An isolated azygos vein rupture from glunt chest trauma. Asian Cardiovascular and
Thoracic Annals; 0(0):1-3. doi 10.1177/0218492319850049
[3] Walz M, Kolbow B, Auerbach F, et al.. Ruptur der V.azygos beim stumpfen Thoraxtrauma Fallbericht
und Litaraturübersicht. Unfallchirurg 2003; 106: 764 – 767. doi 10.1007/s00113-003-0654-1
[4] Papadomanolakis A, Theodoridou E, Vogiatzis N, et al.. Injury to Azygos Venous Systém: A CoExisting Injury in High-Impact Lethal Trauma. World J Surg 2016; 40: 1355 – 1361. doi 10.1007/s00268-0163411-7
[5] Haq A, Restrepo C, Lamus D, et al.. Thoracic venous injuries: an imaging and management
overview. Emerg Radiol 2016; 23: 291-301. doi 10.1007/s10140-016-1386-1
[6] DeMaio K, Kaushik S, Vadlamudi V. Endovascular treatment of traumatic azygous vein injuries:
a case report. CVIR Endovascular 2021; 4:48. doi 10.1186/s42155-021-00235-5
[7] Thurman R, Roettger R.. Intrapleural rupture of the Azygos Vein. Ann Thorac Surg 1992; 53: 697-9
[8] Euiseok Y, WonJoon J, JunWan L, at al.. Life-threatening hemothorax due to azygos vein rupture
after chest compressio during cardiopulmonary resuscitation. American Journal of Emergency
Medicine 2014; 32:14377.e1-1437.e2. doi 10.1016/j.ajem.2014.04.019
[9] Cagini L, Boaron M, Corneli G, et al.. Rupture of the azygos vein in blunt chest trauma. J Cardiovasc
Surg 1998; 39: 249-50. doi 10.1097/01.ta.0000202552.26628.84
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v úrovni Th6/7 a dále drobnějšího PNO vlevo se zlomeninou VIII. žebra.
Jiné poranění skeletu na CT popisováno nebylo. Pravý hemithorax
byl zadrénován (drén odvedl postupně 1700 ml krve) a pacient byl
transportován na operační sál k urgentnímu ošetření. Na selektivní
ventilaci byla provedena pravostranná anterolaterální thorakotomie,
byla potvrzena ruptura v. azygos v úrovni TH7 a provedena ligace
proximální i distální části. Při revizi bylo dále vysloveno podezření
na poranění ductus thoracicus, který byl rovněž ligován v prevenci
pooperačního rozvoje chylothoraxu. Dále již nebyly známky
pokračujícího krvácení. Během revize byla zjištěna zlomenina obratle
Th6/7 s kompletní rupturou předního vazu. V rámci damage control
surgery bylo ošetření této zlomeniny po domluvě s ortopedy odloženo
po stabilizaci stavu pacienta. Po výkonu byl pacient přijat k observaci
a terapii hemoragického šoku na JIP. 3. den byla provedena přední
stabilizace Th6/7. Pooperační průběh byl nadále bez komplikací,
9. pooperační den byl pacient přeložen do spádu k další rehabilitaci
v celkově dobrém stavu, bez neurologického deficitu.
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léČBA DISlOkOVANýCH zlOMeNIN DIAFýzy klíČNí kOSTI
U ADOleSCeNTů – SROVNáNí kONzeRVATIVNíHO POSTUPU
A OPeRAČNí léČBy TeCHNIkOU NITRODřeŇOVé OSTeOSyNTézy

MUDr. Jiří Smrž
Nemocnice České Budějovice, a. s.
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Autoři:
J. Urban, M. kloub
Souhrn:
zlomeniny klíční kosti patří mezi velice častá poranění dětského věku.
Mechanismus úrazu je většinou nepřímý – pád na rameno. Direktní
trauma je vzácné. Díky esovitému tvaru klavikuly dochází ve většině
případů k fraktuře střední třetiny kosti.
Cílem práce je srovnat výsledky operační léčby metodou nitrodřeňové
osteosyntézy a konzervativní léčby u dislokovaných zlomenin diafýzy
klíční kosti u pacientů ve věku 12–18 let léčených na našem pracovišti.
Retrospektivní monocentrická studie s vlastním souborem. kritéria pro
zařazení do studie splnilo celkem 16 pacientů léčených konzervativně
a 13 operovaných pacientů. Hodnocenými parametry byl věk, pohlaví,
mechanismus úrazu, typ zlomeniny a způsob ošetření, doba do zhojení
a doba do plné zátěže, komplikace jednotlivých způsobů léčby a ev.
zpomalené hojení či vznik pakloubu. Na závěr byla hodnocena hybnost
končetiny, kosmetický efekt a případné bolesti či jiné potíže při poslední
kontrole.
Všechny zlomeniny se zhojily. Ve skupině konzervativně léčených
pacientů bylo 11 chlapců a 5 dívek, ve skupině operačně léčených
10 chlapců a 3 dívky. Průměrný věk pacientů v době úrazu byl 16,5
let u pacientů léčených operačně a 14,1 let u pacientů léčených
konzervativně. Průměrný zkrat v době úrazu byl 17 mm u operačně
léčených pacientů a 12 mm u konzervativně léčených pacientů. Průměrný
zkrat po zhojení zlomeniny byl 1,7 mm u operovaných pacientů oproti
9,5 mm u konzervativně léčených pacientů. Doba do zhojení zlomeniny
byla u konzervativní léčby průměrně 6,5 týdne, u operační 5,5 týdne.
zaznamenané komplikace konzervativní léčby byly nejčastěji tlak, bolest
a otoky horních končetin v důsledku fixace u 50% pacientů (n=8), dále
zpomalené hojení v 6% (n=1) a kosmeticky nevyhovující výsledek při
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Úvod:
zlomeniny klíční kosti patří mezi velice častá poranění dětského věku.
Mechanismus úrazu je většinou nepřímý – pád na rameno. Direktní
trauma je vzácné. Díky esovitému tvaru klavikuly dochází ve většině
případů k fraktuře střední třetiny kosti.
U dětí vzhledem k výbornému hojivému potenciálu, a schopnosti
remodelace i při hrubší dislokaci dominuje konzervativní způsob léčby.
Indikací k operačnímu řešení je tak zpravidla pouze otevřená zlomenina,
ohrožená vitalita kůže tlakem fragmentu a poranění nervově cévních
struktur.
Vzhledem k tomu, že klíční kost dorůstá přibližně 80% své délky ve věku
9 let u dívek a ve věku 12 let u chlapců, je remodelační potenciál
u adolescentních pacientů omezený. Po zhojení tak může přetrvávat
dislokace. Jejím důsledkem je kosmeticky nevyhovující výsledek, který
bývá pacienty klinicky špatně tolerován. zhojení kosti ve zkratu může mít
za následek i omezení funkce končetiny.
Cíle práce:
Cílem práce je srovnat výsledky operační léčby metodou nitrodřeňové
osteosyntézy a konzervativní léčby u dislokovaných zlomenin diafýzy
klíční kosti u pacientů ve věku 12–18 let léčených na našem pracovišti.
Vlastní text:
Operační léčba vede spolehlivě k obnovení délky kosti, a tedy k menšímu
výslednému reziduálnímu zkratu (p<0.00001). Jeho klinický význam
pro funkci končetiny však není zcela jasný. Studie finských autorů
z roku 1986 věnovaná dospělým pacientům popisuje vyšší míru
bolestivosti u pacientů se zkratem větším než 15 mm. V jiné práci z roku
1997 zaměřené na toto téma a pracující se vzorkem 85 dospělých
pacientů je zkrat klíční kosti po konzervativní léčbě popisován jako
častý, ale klinicky nevýznamný. Vander-Have ve své práci popisuje
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zhojení v malpozici – mohutný svalek, fragment prominující do podkoží
ve 25% (n=4), který byl v 1 případě řešen na žádost pacienta korekční
osteotomií. zaznamenané komplikace operační léčby byly dráždění
v okolí prominujícího konce TeNu ve 31% (n=4) a jedna refraktura – 7%
(n=1). Bez ohledu na druh léčby nebyly zaznamenány poruchy funkce
končetiny, paklouby ani infekční komplikace.
konzervativní i operační léčba dislokovaných zlomenin diafýzy klíční kosti
u adolescentů má vysokou míru úspěšnosti a vede v naprosté většině
případů ke zhojení zlomeniny. Operační léčba pomocí nitrodřeňově
zavedeného titanového prutu se jeví jako bezpečná metoda, která vede
k obnově anatomických poměrů, menšímu reziduálnímu zkratu a lepším
kosmetickým výsledkům.

ČTVRTek 16. 9.

potíže u adolescentních pacientů s reziduální dislokací více než
2 cm, popisovanými obtížemi jsou asymetrie ramenního pletence,
bolestivost a omezená funkce, 4 z 5 pacientů s tímto stupněm zkratu
podstoupili korekční osteotomii, kdy po obnovení délky klavikuly
došlo k ústupu obtíží. z výsledků naší práce je patrné, že pacienti
s vyšší mírou dislokace byli léčeni převážně operačně. Průměrný
zkrat při prvotním vyšetření byl 17 mm u operovaných pacientů oproti
12 mm u konzervativně léčených pacientů. Reziduální zkrat tak až na dva
konzervativně léčené pacienty nepřesáhl 15 mm a poruchu funkce
ramene jsme u žádného z nich nezaznamenali. V našem souboru se
vyskytl pouze jeden konzervativně léčený pacient se zkratem větším než
2 cm, který podstoupil osteotomii pro nevyhovující kosmetický výsledek.
Metoda nitrodřeňového hřebování zlomenin klíční kosti za použití
titanového prutu (TeN) se oproti dlahové osteosyntéze vyznačuje
šetrnějším přístupem k cévním a nervovým strukturám a díky menší
jizvě lepším kosmetickým výsledkem. Není však vhodná pro kominutivní
zlomeniny a v některých studiích byla tato metoda spojována s vyšším
procentem komplikací, zejména rizikem infekčních komplikací,
poruchami hojení a redislokací fragmentů. V roce 2016 byl též popsán
případ úmrtí pětiletého dítěte v důsledku migrace kirschnerova drátu,
který perforoval ascendentní aortu. V našem souboru jsme však tyto
závažné komplikace nezaznamenali, a proto se metoda fixace klíční kosti
nitrodřeňově zavedeným titanovým prutem na našem pracovišti jeví jako
bezpečná a vhodná metoda léčby dislokovaných zlomenin diafýzy klíční
kosti. Jediná refraktura u operovaného pacienta v našem souboru se
vyskytla u aktivně sportujícího hokejisty, který nedodržel léčebný režim
a začal s plnou sportovní zátěží po 4 týdnech od operace.
Přestože se závažné komplikace (refraktura, zpomalené hojení
a kosmeticky nevyhovující výsledek při zhojení v malpozici) vyskytly
u konzervativně léčených pacientů ve 31% (n=5) oproti 7% u operovaných
pacientů (n=1), není tento rozdíl vzhledem k velikosti souboru statisticky
významný (p=0.119355).
Dopad zhojení zlomeniny klíční kosti ve zkratu na funkci končetiny
tak zůstává nejasný. Postup, předpokládaný průběh i možná rizika
operační i konzervativní metody léčby by měla být pacientovi i jeho
rodině vždy předem vysvětlena včetně nutnosti extrakce OS materiálu
a nezanedbatelného rizika potenciálních infekčních komplikací. Aktivně
sportující pacienti by měli být upozorněni na riziko vzniku refraktury při
příliš časné zátěži.
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lITeRATURA

Závěr:
konzervativní i operační léčba dislokovaných zlomenin diafýzy klíční kosti
u adolescentů má vysokou míru úspěšnosti a vede v naprosté většině
případů ke zhojení zlomeniny. Operační léčba pomocí nitrodřeňově
zavedeného titanového prutu se jeví jako bezpečná metoda, která vede
k obnově anatomických poměrů, menšímu reziduálnímu zkratu a lepším
kosmetickým výsledkům.

ABSTRAkTA lékAřI
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MINIINVAzIVNí OšeTřeNí zlOMeNIN PROXIMálNíHO HUMeRU
– zF ORTHOFIX gAlAXy

MUDr. Tomáš Kozák
Nemocnice znojmo, p. o.
Autoři:
T. kozák, R. Hart, J. zawisza
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Souhrn:
Autoři shrnují zkušenosti s použitím zevního fixátoru Orthofix galaxy
u zlomenin proximálního humeru.
Úvod:
Mimo běžně používanou dlahu a hřeb je možno použít k ošetření nízkých
zlomenin prox. humeru tyčový zevní fixátor Orthofix galaxy.
Cíle práce:
Shrnutí s našimi zkušenostmi s použitím této metody.
Vlastní text:
Přednáška představuje zevní fixátor Orthofix galaxy při ošetření tříštivých
zlomenin proximáoního humeru, kde doplňuje škálu možných výkonů
hlavně u nízkých zlomenin, kde selhává dlaha i hřeb. Součásti je obrazová
dokumentace.
Závěr:
V určitých indikacích může tyčový zevni fixátor Orhofix galaxy doplnit
bězně používanou úhlově stabilní dlahu a hřeb u ošetření zlomenin
proximálního humeru.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk II. / Sál A

TIPy A TRIky OSTeOSyNTézy zlOMeNIN PROXIMálNíHO HUMeRU

MUDr. Karel Holub
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Autoři:
M. kloub
Úvod:
Osteosyntéza zlomenin proximálního humeru může být obtížná.
Repozice fragmentů se stabilní osteosyntézou umožňují časnou
rehabilitaci s lepším funkčním výsledkem. ke stabilizaci se používají jak
miniinvazivní techniky k dráty, tak MIPO nebo otevřená repozice a vnitřní
fixace (ORIF) jak dlahou, tak hřebem. kvalita repozice ovlivňuje funkční
výsledek a vývoj avaskulární nekrózy hlavice.
Cíle práce:
Cílem sdělení není přímo soubor pacientů, ale na kazuistikách ukázat
možnosti přímé a nepřímé repozice, tipy a triky jejího provedení, správný
výběr implantátu a jeho kvalitní implantaci.
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OPeRAČNí léČBA zlOMeNIN lOPATky – 15leTé zkUšeNOSTI

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

ČTVRTek 16. 9.

Nemocnice České Budějovice, a. s.
Vlastní text:
Strategie léčby zlomenin lopatky prodělala v posledních dvou desetiletích
významné změny. široká dostupnost kvalitního CT vyšetření, vyšší nároky
na konečný dlouhodobý funkční výsledek a minimum komplikací
osteosyntéz přinesly častější operační léčbu i do této bašty konzervativní
terapie. Na souboru více než 60 operovaných pacientů z let 2006–2020 jsou
dokumentovány základní principy současné filozofie diagnostiky, indikací
k operační léčbě a jejích technických aspektů.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk II. / Sál A

HřeBOVáNí PřeDlOkTí – NAše zkUšeNOSTI

MUDr. Tomáš Kozák
Nemocnice znojmo, p. o.
Autoři:
T. kozák, R. Hart, D. Náhlík

zlomenin

Úvod:
Snaha o miniinvazivní ošetření – zmenšení operačního traumatu –
nitrodřeňové hřeby – předloktí.
Cíle práce:
Ukázat naše zkušenosti s ošetřením zlomenin předloktí nitrodřeňovými
hřeby.
Vlastní text:
Na našem pracovišti používáme k ošetření zlomenin předloktí
ve vybraných indikacích pro distální metaphysu a distální radius hřeb
Micronail / wright / hřeby Treu / wurzburger nail. Pro diaphysu radia
a ulny a hřeb Xnail / zimmer / pro okovec a eventuelně pro distální radius.
Závěr:
Mininvazivní ošetření, které umožnují nové technologie a sofistikované
implantáty je benefitem pro pacienty i v podmínkách okresní nemocnice.
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Souhrn:
Přednáška popisuje možnosti miniinvazivniho ošetření
předloktí nitrodřeňovýni hřeby na našem pracovišti.

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk II. / Sál A

PříSPěVek k eTIOPATOgeNezI POÚRAzOVýCH
DegeNeRATIVNíCH zMěN záPěSTí

Doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
spoluautor: P. korpa
Úvod:
Neléčené nestability zápěstí vedou k rozvoji degenerativních změn tohoto
kloubu. Nejčastěji se zmiňují karpální kolapsy na podkladě pakloubu
člunkové kosti (SNAC) nebo léze skafolunátního vazu (SlAC). Stále však
existuje mnoho otázek a nejasností ohledně jejich vzniku, rychlosti progrese
či postižení jednotlivých částí zápěstí. Následné sdělení si klade za cíl:
Cíle práce:
– poukázat na problematiku rychlosti rozvoje a typu degenerativních
změn karpu v závislosti na typu pakloubu člunkové kosti
– dotknout se problematiky správné interpretace předoperačního
rentgenového vyšetření těchto degenerativních změn
– zmínit existenci podobných klinických obrazů, jejichž etiopatogeneze je
však odlišná.
Vlastní text:
klinické práce s využitím CT zobrazení zjistily, že zlomeniny lokalizované
proximálně od drsnatiny člunkové kosti (scaphoid ridge) nevedou
většinou ke vzniku pakloubu s flekční deformitou, zatímco zlomeniny
distálně od drsnatiny ke vzniku flekční deformity vedou a navíc s časnou
manifestací DISI deformity. Předpokládá se, že distální zlomeniny již nejsou
(na rozdíl od proximálních) chráněny před flekčními silami při axiální
zátěži dorzálním interkarpálním vazem a radio-skafo-kapitátním vazem.
Proximální zlomeniny inklinují spíše k vzájemné translaci fragmentů,
nežli k jejich anulaci. S tím souvisí i vznik klinicky významných obtíží,
které vznikají u pakloubů proximálního scaphoidea výrazně později, než
u stejného postižení střední a distální části této kosti.
Původní rentgenová klasifikace degenerativních změn karpu vychází
z práce watsona a Balleta z roku 1984. zde jsou jednotlivé stupně postižení
diagnostikovány na základě zado-předního snímku karpu. Pro každý
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Závěr:
Rychlost rozvoje degenerativních změn a dominance postižení jednotlivých
kloubních ploch v zápěstí závisí mimo jiné na typu pakloubu člunkové
kosti. To vysvětluje velké časové rozdíly mezi rozvojem posttraumatických
degenerativních změn mezi pacienty. Interpretace rentgenových, CT a MRI
vyšetření degenerativních změn zápěstí naráží na nízkou „intra-obserever“
a „inter-observer“ shodu, a proto je rozhodnutí o volbě operačního výkonu
dáno především pooperačním nálezem. Postižení podobné SNAC/SlAC
vzniká i bez úrazové anamnézy například při revmatoidní artritidě.

[1] Watson HK, Ballet FL. The SLAC wrist: scapholunate advanced collapse pattern of degenerative
arthritis. J Hand Surg Am. 1984 May; 9(3): 358-65.
[2] Romano S. Arthrose non traumatique du poignet: la chondrocalcinose [Non-traumatic
osteoarthritis of the wrist: chondrocalcinosis]. Chir Main. 2003 Dec; 22(6): 285-92.
[3] Maklad M: Wrist arthtitis and carpal advanced collapse – systematic rewiev. Int J Orthop 2020 Jan;
7(6): 1374-1378.
[4] McLean A, Taylor F: Classification in brief: Watson and Bullet classification of scapholunate
andvanced collapse wrist arthritis. Clin Orthop Relat Res 2019 Aug; 477(8): 1958-1961.
[5] Morimoto H, Tada K, Yoshida T, Masatomi T: The relationship between the site of nonunion of
scaphoid and scaphoid nonunion advanced collapse (SNAC). J Bone Jt Surg. 1999; 81B(5): 871-876.
[6] Oka K, Morimoto H, Murase T, Goto A, Sugamoto K, Yoshikawa H: Patterns of carpal deformity
in scaphoid non
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stupeň existují vhodné typy operačních výkonů, a proto je adekvátní
předoperační klasifikace nutností. Intra- a inter-observer studie nicméně
ukazují, že „reproduktibilita“ rentgenového vyšetření je velmi nízká.
Obdobně dopadají i srovnání za použití CT. Při použití MRI jsou lepší výsledky
především při postižení radiolunátního kloubu. V praxi to znamená, že
stejný lékař není schopen popsat nález ze zobrazovacího vyšetření stejným
způsobem, pakliže jej popisuje dvakrát v časovém odstupu a ani CT a MRI
tento problém plně neřeší. Jednou z možností je předoperační artroskopie,
ta má ale také své limitace vlivem dorzálního přístupu. z toho vyplývá,
že rozhodující je často peri-operační nález a s tímto by měl být chirurg
i pacient při plánování operačního ošetření plně srozuměni.
S výraznými degenerativními změnami v oblasti radio-skafoideálního
kloubu připomínajícími SNAC/SlAC II stupně se můžeme setkat
i u pacientů s revmatoidním onemocněním. Postižení vzniká většinou
ve starším věku než u pacientů s potraumatickou artrózou, chybí údaj
o předchozím poranění a postiženy jsou obvykle obě zápěstí. Pro tyto změny
je používán termín SCAC (z angl. Scaphoid Chondrocalcinosis Advanced
Collapse). Ve vyšších stádiích je viditelný vzájemný vertikální posun mezi
skafoideem a lunatem. řešením i zde mohou být (podle stadia a rozsahu
postižení) obdobné operační výkony používané u změny typu SNAC/
SlAC. To, že o kolapsu zápěstí nevíme zdaleka vše, svědčí i skutečnost, že
klinický a rentgenový obraz SCAC nalézáme občas i u pacientů s negativní
revmatologickou anamnézou.

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk II. / Sál A

PO-TRAUMATICká NeSTABIlITA DISTálNíHO RADIOUlNáNíHO
klOUBU

prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
IC klinika Brno

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
P. korpa
Souhrn:
Diagnostika a terapie vazivového poranění distálního radioulnárního
kloubu (DRUk) v chronické fázi je prezentována na souboru 29 pacientů
hodnocených podle Mayo wrist a DASH. Autor definuje na souboru
použitou diagnostiku, operační řešení, pooperační péči i komplikace.
Úvod:
Nestabilita distálního radioulnárního kloubu (DRUk) v akutní fázi se
neřeší velmi často. Příčinou vzniku chronické nestability DRUk může být
nesprávná diagnostika v rámci komplexního poranění v oblasti distálního
předloktí nebo je poranění řešeno jako „distorze“ zápěstí a nedostatečně
dlouhá doba fixace způsobí nepevné vazivové zhojení DRUk.
Cíle práce:
Definice možných koincidentních vazivových lézí, které mohou alterovat
výsledky operační stabilizace DRUk.
Vlastní text:
Diagnostika a terapie vazivového poranění DRUk v chronické fázi je
prezentována na souboru 29 pacientů za období 2015–2020 řešených
na IC klinice. Hodnoceno podle Mayo wrist a DASH bylo 18 pacientů
za období 2018–2020, přičemž hodnocení po 1 roce proběhlo u 12 pacientů
a hodnocení po 3 letech u 4 pacientů. Hodnoty DASH (před výkonem:
80/1R po výkonu: 43) Hodnoty Mayo wrist score (před výkonem: 70/1R
po výkonu: 84).
Závěr:
Diagnostiku nestability DRUk mohou ztížit koincidentní poranění
v oblasti karpu. z tohoto důvodu je vhodné důsledně identifikovat možné
další zdroje bolestí. Operační stabilizace zlepšuje funkčnost ruky.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk II. / Sál A

RekONSTRUkCe POÚRAzOVýCH kOSTNíCH DeFekTů NA RUCe
NeVASkUlARIzOVANýM šTěPeM

MUDr. Daniel Ira
Fakultní nemocnice Brno

lITeRATURA

Souhrn:
léčba kostních defektů článků prstů a metakarpů po otevřených
zlomeninách, infekcích nebo resekcích pro tumory představují nadále
výzvu v rekonstrukční chirurgii. I když možnosti jak nahrazovat kostěné
defekty se nadále rozšiřují, použití nevaskularizovaného trikortikálního
štěpu i při větších defektech je relativně jednoduchou a spolehlivou
alternativou. Použitím „key-in slot joint“ techniky lze zvětšit kontaktní
kostěné plochy a tím zlepšit a zrychlit hojení. V naší prezentaci
představujeme ošetření dvou pacientů (defekt základního článku palce
a defekt IV. metakarpu komplikován infekcí při komplexním poranění
ruky a předloktí), u kterých byla provedena rekonstrukce kostěných
defektů nevaskularizovaným trikortikálním štěpem.

[1] Barron OA, Sohal J, McCulloch K, Chia B. Nonvascularized autogenous bone graft for extensive
phalangeal bone loss: case report. J Hand Surg Am. 2008 Oct;33(8):1401-4
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Autoři:
D. Ira, J. kovařík, A. Bilik, M. krtička

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk II. / Sál A

zkUšeNOSTI S DlAHOVOU OSTeOSyNTézOU PřI
RekONSTRUkCíCH PAklOUBů SCAPHOIDeA

MUDr. Pavel Korpa
Fakultní nemocnice Olomouc

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
P. Dráč
Souhrn:
zlomeniny a paklouby scaphoidu jsou standardně ošetřovány s pomocí
Herbertova šroubu. Dlahová osteosyntéza je v této oblasti nezvyklá
a mnohem méně často užívaná. Autoři ve svém sdělení prezentují
tuto poměrně novou metodu, výsledky vlastního souboru pacientů při
rekonstrukčních výkonech a diskutují její výhody a nevýhody oproti běžně
užívaným způsobům ošetření člunkové kosti.
Úvod:
zavedenou metodou ošetření fraktur i pakloubů scaphoidea je stabilizace
pomocí Herbertova šroubu. Pro fixaci však můžeme dnes použít
i úhlově stabilní dlahu. Obě dvě techniky mají své výhody a nevýhody.
Jako jednoznačná metoda volby u primárního ošetření zlomenin kosti
člunkové zcela dominuje využití šroubu. Ovšem u sekundárních operací,
napři rekonstrukcí pakloubu, není situace tak jednoznačná a dlahová
osteosyntéza zde nabízí zajímavou alternativu.
Cíle práce:
Cílem práce je objektivně zhodnotit naše zkušenosti s využitím metody
rekonstrukce pakloubu kosti člunkové s pomocí úhlově stabilní volární
dlahy.
Vlastní text:
V našem souboru jsme sledovali celkem 11 pacientů, kterým jsme
rekonstruovali pakloub scaphoidea s pomocí dlahové osteosyntézy mezi
lety 2015-2018. Průměrná doba sledování byla 18 měsíců, prezentujeme tedy
střednědobé výsledky rekonstrukce. Při objektivizaci výsledků byly použity
tyto parametry: aktivní rozsah pohybu, bolestivost na škále VAS, svalová
síla (Jamar dynamometr), dotazník DASH a Mayo wrist score. Prohojení
kosti jsme hodnotili CT skenem v rozmezí 3,5–4 měsíce po operaci.
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z jedenácti pacientů došlo k plnému prohojení u deseti, jeden potřeboval
další reoperaci. U všech došlo k signifikatnímu zlepšení aktivního rozsahu
pohybu ve flexi, extenzi a radiální dukci. Ulnární dukce se operací objektivně
nezlepšila. Všichni pacienti měli signifikantní zlepšení svalové síly, snížení
bolestivosti na škále VAS a stejně tak zlepšení skóre v dotazníku DASH
i Mayo wrist score. U tří pacientů jsme museli po zhojení časně přistoupit
k extrakci implantátu pro impingement.

lITeRATURA
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Závěr:
Na našem souboru jsme si ověřili, že dlahová osteosyntéza má své místo
v chirurgii zápěstí při ošetření poranění scaphoidea. Využili jsme ji vždy
cíleně pro rekonstrukční výkony. I vzhledem k předpokládáné nutnosti
pozdější extrakce nenabízí zásadní výhody při akutních ošetření zlomenin
proti standardní fixaci Herbertovým šroubem. Nicméně jako implantát
při reoperacích – rekonstrukcích poskytuje požadovanou změnu filozofie
fixace a umožňuje dosáhnout dobrých výsledků.

[1] Dodds, Seth D., et al. „Lessons learned from volar plate fixation of scaphoid fracture nonunions.“
Journal of Hand Surgery (European Volume) 43.1 (2018): 57-65
[2] Esteban-Feliu, Ignacio, et al. „Volar plate fixation to treat scaphoid nonunion: a case series with
minimum 3 years of follow-up.“ The Journal of hand surgery 43.6 (2018): 569-e1
[3] Putnam, Jill G., et al. „Outcomes of unstable scaphoid nonunion with segmental defect treated
with plate fixation and autogenous cancellous graft.“ The Journal of hand surgery 44.2 (2019): 160-e1
[4] Mehling, Isabella M., et al. „Practicability of a locking plate for difficult pathologies of the
scaphoid.“ Archives of orthopaedic and trauma surgery 139.8 (2019): 1161-1169
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

řešeNí kOSTNíCH DeFekTů MODIFIkOVANOU TeCHNIkOU
Dle MASQUeleTA

MUDr. Martin Debnar
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
l. kopp
Souhrn:
Technika dle Masqueleta, nebo též technika indukované membrány,
je metoda pro řešení kostních defektů. Technika kombinuje použití
polymetylmetakrylátového spaceru s autologní spongioplastikou. V této
přednášce shrnujeme naše zkušenosti s touto technikou u pacientů
operovaných na našem pracovišti mezi lety 2012–2020.
Úvod:
Rozsáhlé kostní defekty jsou nejčastěji způsobeny traumatem, infekcí
nebo tumorem a jsou jednou z největších výzev muskuloskeletální
chirurgie. V dnešní době máme při jejich řešení na výběr z několika
technik ošetření [1]. Jednou z nich je i dvoufázová rekonstrukční metoda
popsaná Alainem Masqueletem, která vychází z principu cizím tělesem
indukované membrány v kombinaci s autologním kostním štěpem.
Membrána indukovaná cementovým spacerem oblast defektu uzavírá
a brání tak nadměrnému vstřebávání autologního štěpu [2,3]. zároveň
přispívá svými sekrečními působky na prohojování štěpu a novotvorby
kostní tkáně [4].
Cíle práce:
Naším cílem bylo retrospektivně zhodnotit pacienty operované
na našem pracovišti pro potraumatické kostní defekty či infikované
paklouby modifikovanou technikou dle Masqueleta mezi roky 2012–2020.
Sledovány byly kromě základních epidemiologických dat hlavně údaje
týkající se mechanismu poranění, velikosti defektu, přítomnosti infektu
a infekčního agens, použitého typu spaceru a doby jeho ponechání, typu
stabilizace kosti, doby do plné zátěže a plného prohojení. zároveň jsme
shrnuli aktuální trendy v této problematice.
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Vlastní text:
Celkem jsme zhodnotili 14 pacientů s kostními defekty (5 traumatického
a 9 infekčního původu) operovaných na našem pracovišti. Optimálního
zhojení bez komplikací jsme dosáhli u 57% pacientů, s přihlédnutím
k opakovanému provedení 2. fáze pak v 7 případech (72%).
ke komplikacím, které jsme zaznamenali, patřily dvě refraktury, dva
infekty a jedno zpomalené kostní hojení. U jedné pacientky jsme museli
přistoupit k amputaci končetiny pro rozvoj osteomyelitidy neodpovídající
na léčbu a rozvoj sepse. Ačkoli se nejedná o rozsáhlý soubor pacientů,
naše výsledky odpovídají zkušenostem zahraničních autorů [5, 6].
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Závěr:
řešení kostních defektů modifikovanou technikou dle Masqueleta má
na poli rekonstrukční chirurgie své důležité místo. V případě dodržení
indikačních kritérií a správných postupů v kombinaci s motivovanými
a spolupracujícími pacienty má příznivé výsledky. V porovnání s dalšími
možnostmi řešení kostních defektů se jedná o techniku méně náročnou,
a to jak pro pacienta, tak pro operatéra [7].

[1] Ashman O, Phillips AM. Treatment of non-unions with bone defects: Which option and why? Injury.
2013;44(1):43-45. doi: 10.1016/S0020-1383(13)70010-X
[2] Romana MC, Masquelet AC. Vascularized periosteum associated with cancellous bone graft: an
experimental study. Plast Reconstr Surg. 1990;85(4):587-592. doi: 10.1097/00006534-199004000-00014
[3] Masquelet AC, Fitoussi F, Begue T, et al. Reconstruction des os longs par membrane induite et
autogreffe spongieuse. Ann Chir Plast Esthet. 2000;45:346-353
[4] Pelissier P, Masquelet AC, Bareille R, et al. Induced membranes secrete growth factors including
vascular and osteoinductive factors, and could stimulate bone regeneration. J Orthop Res 2004;22:7379. doi: 10.1016/S0736-0266(03)00165-7
[5] Morelli I, Drago L, George DA, et al. Masquelet technique: myth or reality? A systematic review
and meta-analysis. Injury. 2016;47(Suppl 6):68-76. doi: 10.1016/S0020-1383(16)30842-7
[6] Giannoudis PV, Faour O, Goff T, et al. Masquelet technique for the treatment of bone defects: tipstricks and future directions. Injury. 2011;42:591-598. doi: 10.1016/j.injury.2011.03.036
[7] Karger C, Kishi T, Schneider L, et al. Treatment of posttraumatic bone defects by the induced
membrane technique. Orthop Traumatol Surg Res. 2012; 98(1):97-102. doi: 10.1016/j.otsr.2011.11.001
[8] Raven TF, Moghaddam A, Ermisch C, et al. Use of Masquelet technique in treatment of septic and
atrophic fracture nonunion. Injury. 2019;50(8):40-54. doi: 10.1016/j.injury.2019.06.018
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

řešeNí VelkýCH kOSTNíCH DeFekTů V TeRéNU INFekTU

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Úrazová nemocnice v Brně

ČTVRTek 16. 9.

Souhrn:
Vysokoenergetická poranění dolní končetiny mohou vést kromě
defektů měkkých tkání ke vzniku kostního defektu. Velké kostní defekty
vznikají i po radikálních resekcích při léčbě infikovaného pakloubu
nebo infekčního ložiska. Pro řešení kostních defektů se nejčastěji
využívá metody segmentálního transportu, Masqueletovy techniky,
spongioplastiky nebo volného kostního přenosu.
Vlastní text:
V práci je hodnocen soubor 84 pacientů léčených metodou kalusdistrakce
pomocí monolaterálního zevního fixátoru. Při prosté kalusdistrakci
volíme montáž 3+3 šrouby. Při segmentálním transportu 3+3+3 šrouby.
Osteotomii fibuly provádíme šikmou a resekujeme 1 cm segment.
V průměru jsme metodou kalusdistrakce řešili defekt délky 5 (3–16) cm.
ze zhodnocení souboru vyplynulo, že spongioplastika je vhodná pro
segmentální defekty menší než 3 cm nebo pro defekty menší než je celá
tloušťka kosti. kalusdistrakce je dominantní metoda pro segmentální
defekty délky do 18x20 cm. kvalitní vykrytí kožního defektu vhodným
lalokem podporuje tvorbu regenerátu. extrémně rozsáhlé a komplexní
defekty jsou řešitelné mikrochirurgickou rekonstrukcí s přenosem kosti
i měkkých tkání v jedné době.
Závěr:
každý pacient potřebuje svůj individuální léčebný plán. Pro řešení
velkého defektu dlouhé kosti v terénu infektu je vhodný monolaterální
nebo kruhový zevní fixátor.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

POUžITí BIOAkTIVNíHO SklA V léČBě OSTeOMyelITIDy

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Úrazová nemocnice v Brně

Vlastní text:
Indikacemi k léčbě biosklem byly převážně defekty v oblasti epiyfýz
dlouhých kostí nebo kostí spongiozních a místa docking site po segment
transportu. U většiny pacientů došlo ke zhojení. V jednom případě
u léčení rozsáhlého infikovaného defektu těla patní kosti byla pro
dráždění z přímého kontaktu bioskla s kožním krytem indikována
reoperace s následným zhojením.
Použití bioaktivního skla vykazuje dobré výsledky při řešení jednoho
z nejsložitějších problémů v úrazové chirurgii, kterým je chronická
osteomyelitida.
Závěr:
z našich zkušeností vyplývá, že po dostatečně radikálním debridement
infekčního ložiska lze bioaktivní sklo použít k definitivnímu řešení
v jednom sezení. Vysoké pH vznikající uvolněním Na+ z povrchu
bioaktivního skla dostatečně potlačuje působení bakterií. Je důležité, aby
povrch granulí nebo pasty nebyl v přímém styku s kožním krytem. zde
dochází k chronickému dráždění a řešením je pokrytí bioaktivního skla
např. kolagenní pěnou. Větší kavity je vhodné vyplnit kombinací bioskla
s autologní spongioplastikou. Metoda není vhodná k řešení cirkulárních
defektů dlouhých kostí.
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Souhrn:
Autor hodnotí zkušenosti s použitím bioaktivního skla v indikaci
řešení chronické osteomyelitidy. Nehomogenní soubor pacientů
zahrnuje pacienty s chronickou osteomyelitidou dlouhé kosti, pacienty
po nezhojení docking site při segment transportu v rámci řešení
infikovaného pakloubu. Dalšími indikacemi použití bioaktivního skla byla
chronická osteomyelitida horního a dolního konce tibie či patní kosti.

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

VyUžITí BIOAkTIVNíHO SklA BonAlive PřI řešeNí
kOSTNíCH DeFekTů

MUDr. Radim Herůfek
Úrazová nemocnice v Brně
Autoři:
T. Pavlacký, J. Trávník

ČTVRTek 16. 9.

Cíle práce:
Analýza výsledků užití BonAlive – bioaktivního skla při řešení kostních
defektů v primárních či revizních operacích.
Vlastní text:
V období od 9/2018 do 10/20 bylo bioaktivní sklo – BonAlive na našem
pracovišti použito celkem u 27 pacientů. Do hodnocení bylo zahrnuto
24 pacientů operovaných z aseptické indikace, kdy byla použita BonAlive
pasta. Ve dvanácti případech se jednalo o revizní operace kostních defektů,
z toho 9x operace pakloubu, řešení kostního defektu při primárních
osteosyntézách zlomenin bylo v pěti případech, 4x byl BonAlive použit
při open wedge osteotomiích, ve dvou případech byl přípravek použit při
artrodéze a 1x se jednalo o operaci kostní cysty. Pacienty jsme hodnotili
klinicky včetně RTg vyšetření po 1, 3 a 6 měsících od operace.
zaznamenali jsme dobré výsledky jak klinicky, tak rentgenologicky,
u všech pacientů došlo k uspokojivé osteointegraci a inkorporaci
materiálu. Ve dvou případech bylo zaznamenáno prodloužené hojení
operační rány.
Závěr:
Užití bioaktivního skla – BonAlive pasty v aseptických indikacích přináší
dobré a povzbudivé výsledky při použití ve výše uvedených indikacích.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

PATOlOgICké zlOMeNINy NA HORNí kONČeTINě A JeJICH RěšeNí

doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Souhrn:
Přednáška předkládá přehled možných patologických zlomenin
na horní končetině ať u primárních nádorů nebo u metastatického
postižení a ukazuje možnosti řešení takovýchto zlomenin od kompletní
resekce postižení kostní tkáně s náhradou až po zajišťující osteosyntézu.
Přednáška se zaměřuje na algoritmus řešení jednotlivých typů
patologických zlomenin a přináší návod použitelný v klinické praxi.
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Autoři:
T. Tomáš, l. Pazourek, M. Mahdal, š. Ondrůšek

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

TeRAPIe PeRIPROTeTICkýCH zlOMeNIN HUMeRU

MUDr. Tomáš Pink

ČTVRTek 16. 9.

Úrazová nemocnice v Brně
Úvod:
V současnosti pozorujeme nárůst incidence periprotetických fraktur
(0,1–2,1%). Důvody jsou implantace TeP kloubů v nižším věku, zvyšování
průměrného věku pacienta, kdy endoprotéza je “v těle delší dobu”.
Dále pozorujeme zvýšení incidence periptotetických fraktur při
nízkoenergetickém úrazu. Typický rizikový pacient je starší polymorbidní,
obézní pacient s osteoporózou, s uvolněným implantátem, popřípadě
užívající kortikoidy nebo velmi aktivní, mladý pacient nerespektující
limity endoprotézy.
Vlastní text:
klasifikace dle doby vzniku: peroperačně (častěji u necementovaných
dříků), pooperačně – úraz, uvolnění dříku (septické, aseptické),
osteoporóza kosti, v malpozici implantovaný dřík.
klASIFIkACe:
Typ A: zlomenina v okolí vrcholu dříku, lomná linie jdoucí proximálně
Typ B: zlomenina v okolí vrcholu dříku, lomná linie jdoucí distálně
Typ C: zlomenina lokalizovaná distálně od protézy
Závěr:
Autoři prezentují soubor pacientů s diagnózou periprotetická zlomenina
humeru po TeP ramenního kloubu, ale i po TeP loketního kloubu.
Prezentují metody léčby dle klasifikací od konzervativních po operační.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

ASk řešeNí kOMPlIkACí PO OSTeOSyNTézáCH
PROXIMálNíHO HUMeRU

MUDr. Roman Madeja, Ph.D.
FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof lF OU

Souhrn:
Osteosyntézy víceúlomkových a dislokovaných zlomenin proximálního
konce humeru patří v dnešní době mezi standardní léčebné metody.
Správná repozice, stabilní osteosyntéza a časná rehabilitace zajišťují lepší
výsledky, někdy však přetrvává značné omezení hybnosti a bolestivost
při zátěži. Příčinou může být artrofibroza ramenního kloubu a také
prominence osteosyntetického materiálu.
Vlastní text:
Artroskopie ramenního kloubu představuje možnost diagnostiky
ramenního kloubu a také možnost rozrušení pooperačních nebo
poúrazových srůstů v glenohumerálním kloubu nebo v subakromiálním
prostoru po osteosyntézách zlomenin proximálního konce humeru.
Pomoci artroskopie můžeme také ozřejmit prominující osteosyntetický
materiál a tak provézt jeho extrakci miniinvazivnějším přístupem.
Závěr:
V přednášce jsou shrnuty výsledky sledování souboru pacientů
po osteosyntézách zlomenin proximálního konce humeru, u kterých
byla provedena artroskopie. Byla srovnána předoperační a pooperační
hybnost, bolesti, spokojenost a také Constant score.
Pooperačně jsme pozorovali zlepšení klinického stavu i zmenšení
subjektivních potíží u pacientů, což se projevilo zlepšením pooperačního
Constant score.
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Autoři:
R. Madeja, M. Viskupič, l. Pleva

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk III. / Sál A

kOMPlIkACe PO OSTeOSyNTéze OlekRANU – RADIOlOgICké
zHODNOCeNí PACIeNTů léČeNýCH PRO FRAkTURU OlekRANU
V ÚRAzOVé NeMOCNICI V leTeCH 2014–2018

MUDr. Tomáš Pavlacký
Úrazová Nemocnice v Brně

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
P. Miklovič
Souhrn:
Naším záměrem bylo radiologicky zhodnotit úspěšnost terapie
v retrospektivně hodnoceném souboru pacientů a porovnat odlišnosti
jednotlivých terapeutických postupů.
Úvod:
zlomenina olekranu ulny s incidencí 12 případů na 10 000 obyvatel
představuje 8–10% skeletálních poranění horní končetiny.
z terapeutických možností je v soudobé literatuře nejčastěji zmiňována
tahová cerclage a dlahová osteosyntéza. Po boku těchto dvou nejčastějších
metod se dále užívá izolovaný šroub, systém dvou dlah, zevní fixatér,
případně metody vzácnější, jako třeba hook plate či transoseální sutura [1].
konzervativní postup je také možné považovat za validní terapeutickou
variantu, a to především u pacientů polymorbidních a těch s nižšími
funkčními nároky [2–4].
Dostupné studie nepopisují významnější rozdíly mezi zmiňovanými
technikami [5], nicméně většina z nich studuje soubory nižších desítek
pacientů. V naší práci jsme se tedy zaměřili na kritické zhodnocení
výsledků terapie zlomeniny olekranu na obsáhlém souboru pacientů
léčených v Úrazové nemocnici v Brně v letech 2014–2018.
Cíle práce:
Naším záměrem bylo radiologicky zhodnotit úspěšnost terapie
v retrospektivně hodnoceném souboru pacientů a porovnat odlišnosti
jednotlivých terapeutických postupů.
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Závěr:
Většina epidemiologických údajů v našem souboru odpovídá těm
obecně udávaným [6].
Nízké množství konzervativně řešených zlomenin, bude do značné míry
ovlivněno spektrem pacientů, u nichž je tento postup indikován, potažmo
relativně velkým procentem nedosledovaných případů v této skupině.
Vysoké procento sekundárních operačních výkonů ať už z důvodu
časných pooperačních komplikací či symptomatického OS materiálu
a jeho extrakce po zhojení zlomeniny dává prostor k zamyšlení nad
dalšími operačními metodami, které by toto nevyžadovaly.
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Vlastní text:
Ve sledovaném období bylo v Úrazové nemocnici v Brně ošetřeno
celkem 229 pacientů se zlomeninou olekranu. Do výsledného souboru
se nám podařilo zařadit 157 pacientů, z nichž bylo 62 mužů (39,5%)
a 95 žen (60,5%). Tahová cerclage byla využita u 124 (79,0%) pacientů,
technika dlahová u 23 (14,6%) pacientů. konzervativní postup byl
zdokumentován v 7 (3,8%) případech. Ve 44 (28,0%) případech byla
sledována dislokace na kloubní ploše po prvotním ošetření. U 16 (10,2%)
pacientů došlo k selhání osteosyntézy, k obrazu prodlouženého hojení či
ke vzniku pakloubu.

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk IV. / Sál A

INFekT PO OTeVřeNé DeFekTNí zlOMeNINě STeHeNNí kOSTI

MUDr. Eva Čurlejová
Fakultní nemocnice Olomouc
Autoři:
D. Musil, I. Čižmář

ČTVRTek 16. 9.

Úvod:
Muž, 43 let, bez komorbidit, utrpěl úraz na motorce s poraněním levé
dolní končetiny. Diagnostikována otevřená defektní zlomenina stehenní
kosti a bérce.
Vlastní text:
Primárně proveden debridement ran. zlomenina bérce fixována pomocí
hřebu eTN. Femur s nálezem defektu suprakondylické kosti cca 15 cm
revidován s fixací kondylů šrouby a zaveden hřeb RAFN, na kterém
proveden pokus o repozici délky a obložení (vyplnění kostního defektu)
Vancogenxem + Palacosem. Pro výraznou předozadní nestabilitu kolene
naložen nestandardně zevní fixatér. Po 3 měsícich přijat k druhé fázi
řešení kostního defektu femuru. Vzhledem k uvolnění hřebu v distálním
fragmentu byla nutná přídatná stabilizace montáže. Cement extrahován
s ponecháním vaskularizované membrány. Následně podvlečena dlaha
lISS mimo tuto membránu. Vaskularizovaná membrána vyplněna
spongiózou, Perosallem a Chronosem. Po dvou měsících manifestace FRI.
Pro rozsah infektu, požadavkům pacienta a dobré compliance pacienta
bez komorbidit rozhodnuto o pokus o záchranu končetiny. zaveden
hydroxyapatitový (HA) Schanz do proximálního femoru 3x a 2x HA Schanz
do bérce. Místo původní spongioplastiky a téměř celá kost distálněkondyly femuru-byly rozpuštěné. extrahován veškerý osteosyntetický
materiál z femuru a bérce. Do Palacosu zamícháno 4 g gentamycinu
a 4 g vancomycinu. z cementu vytvořen postupně se rozšiřující kužel
– proximálně vložen intramedulárně. konstrukce zF zpevněná. Tento
postup opakován ještě jednou za 10 dnů pro pozitivní kultivace. Následně
extrahován zevní fixatér a naložena spika coxae. Vyšetření značenými
leukocyty před plánovanou implantací megaprotézy s parciální náhradou
femuru s negativním výsledkem. Takto připravený pacient odeslán
na Ortopedické oddělení nemocnice České Budějovice.
Závěr:
Pacient je 5 měsíců po implantaci megaprotézy zatím bez potíží. Hybnost
0–90, CRP prakticky v normě.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk IV. / Sál A

záVAžNá INFekČNí kOMPlIkACe PO zlOMeNINě FeMURU
U POlyTRAUMATIzOVANéHO PACIeNTA

MUDr. Jan Ježek
Fakultní nemocnice královské Vinohrady

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
J. Ježek, D. Macák, R. Bartoška
Souhrn:
kazuistika popisující případ pacienta s frakturou proximálního femuru
asociovanou s devastačním poraněním měkkých tkání. Během léčby
proběhla závažná infekční komplikace. Popis chirurgické léčby fraktury
a infektu.
Vlastní text:
Třicetiletý muž, bez známých komorbidit, byl účastníkem dopravní
nehody jako řidič osobního automobilu. Náraz jiným vozidlem ve vysoké
rychlosti směřoval šikmo z levého boku. Při příjezdu složek IzS byl pacient
při vědomí, v kontaktu, vyprošťován pomocí hydraulických nůžek.
Vzhledem k rozsahu poranění intubován a letecky transportován na kAR
traumacentra. Byla diagnostikována tříštivá fraktura proximálního
femuru vlevo s devastačním poraněním měkkých tkání, jako sdružené
poranění fraktura středního článku III. prstu ruky vpravo, jiné poranění
nebylo zjištěno. Při primárním ošetření na operačním sále byl proveden
debridement rány o velikosti cca 20 x 30 cm s lacerací kůže a měkkých
tkání, nejvíce byly poškozeny m. vastus lateralis a m. gluteus maximus
a medius, v ráně byly viditelné volné fragmenty kosti. Po odebrání vzorků
na kultivaci byla provedena opakovaně pulsní laváž, odstranění hrubých
nečistot (drobné sklo, kusy plastů, gumové částice, tráva), nekrektomie
svalů, podkoží a kůže a zlomenina byla stabilizována pelvifemorální
zevní fixací. Defekt kožního krytu byl zakryt tkaninou COM. Pacient byl
přeložen první den po úrazu na ortopedicko-traumatologickou kliniku
a po jednom převazu tkaniny COM bylo přistoupeno třetí den od úrazu
k osteosyntéze zlomeniny pomocí hřebu lFN. Během osteosyntézy
bylo nutné provést další nekrektomii avitální svalové tkáně z m. gluteus
medius a m. vastus lateralis a odstranit nekrotický kožní lalok cca
20x15cm. Vzniklý defekt byl zakryt metodou VAC. Následovaly opakované
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lÉČBa iNFektU:
Již kultivace primárních stěrů byla pozitivní (viz tabulka vykultivovaných
infekčních agens). Serratia marcescens, Acinetobacter baumanii
a escherichia vulneris byly přítomny ve výsledcích kultivací po celý první
měsíc léčby a patrně byly příčinou vzniku kolekce hnisu v okolí hřebu.
37.den od úrazu vyšla první kultivace Pseudomans aeruginosa, která
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převazy v celkové anestezii každý druhý den, při nichž byla prováděna
pulsní laváž a podle potřeby nekrektomie měkkých tkání. Sedmý den
od úrazu byla provedena osteosyntéza šikmé fraktury středního článku
III. prstu ruky vpravo. Po 24 dnech od úrazu byl pacient přeložen na kliniku
plastické chirurgie, kde byl provedeno krytí defektu měkkých tkání nad
zlomeninou volným lalokem z m. latissimus dorsi a m. serratus ant.
Během hospitalizace na plastické chirurgii proběhla 29. den od úrazu
febrilní špička, postupně progredovala hnisavá zapáchající sekrece z celé
plochy defektu, následovaná elevací zánětlivých paramterů. Při revizi 31
dní od úrazu byly zvednuty oba vitální svalové laloky a pod nimi nalezena
hnisavá kolekce okolo zavedeného hřebu, bylo nutné hřeb extrahovat,
provést pulsní laváž, zavést skeletální trakci a zakrýt systémem VAC.
Následně byl pacient přeložen zpět na ortopedicko-traumatologickou
kliniku a při revizi 34 dní od úrazu byly do oblasti infektu při proximálním
femuru vloženy cementové kuličky s antibiotikem. Následovala série
převazů každý třetí den, kdy byla prováděna podle potřeby pulsní
laváž, nekrektomie a výměna cementových kuliček, defekt byl nadále
kryt systémem VAC. 60 dní od úrazu bylo popáleninovým chirurgem
provedeno zakrytí defektu dermoepidermálním štěpem metodou
MeSH s odběrovými plochami ze stehna. Přetrvávala píštěl v centrální
části rány, která probíhala až k oblasti velkého trochanteru, s tvorbou
granulací difusně mezi okraji jednotlivých dermoepidermálních štěpů,
lokální ošetřování si vynutilo ještě 6 výkonů v celkové anestezii. Poslední
výkon na operačním sále byl proveden 86. den od úrazu, následně již bylo
možné pacienta pravidelně převazovat na lůžku. lokální nález se začal
postupně zlepšovat a umožnil pacienta po čtyřech měsících hospitalizace
převést na ambulantní léčbu s pravidelnými převazy dvakrát týdně, kdy
metodou vlhkého hojení postupně došlo k uzavření píštěle. Celková doba
hojení rány byla sedm měsíců a vyžádala si 27 výkonu v celkové anestezii.
zlomenina proximálního femuru se zhojila v uspokojivém postavení bez
přítomnosti osteosyntetického materiálu, kyčelní kloub nebyl zasažen.
Následovala intenzivní rehabilitace a rekondice. V současné době pacient
má souvislý kožní kryt, omezený pohyb v levé kyčli 0–80 stupňů flexe
a zkrat levé dolní končetiny 6 cm. Chodí o vycházkové holi a nosí speciálně
upravenou obuv ke korekci zkratu. zdravotní stav mu neumožnil návrat
do původního zaměstnání, delší chůze nebo delší sezení mu působí
bolesti, pobírá částečný invalidní důchod.
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osídlila defekt prakticky až do jeho zhojení. Systémová antibiotická
terapie a lokální antibiotické prostředky byly nasazeny po konzultaci
s mikrobiologickým pracovištěm a byly cíleny právě na výše uvedená
agens.
Pacientovi byla při příjmu podána antibiotika podle protokolu k ošetření
otevřené zlomeniny (Ampicilin, Oxacilin, gentamicin) a antibiotická
terapie byla upravena po konzultaci s ATB centrem, od 3. dne od úrazu
byl podáván i.v. Meropenem. Po sedmi dnech byl Meropenem zaměněn
za Tigecyklin, který byl po čtyřech dnech zaměněn za Piperacillin/
Tazobactam. 20. den po úrazu byla antibiotická terapie ukončena. 29.
den po úrazu došlo k relapsu infektu, který si vynutil revizi ložiska infektu
a extrakci osteosyntetického materiálu. 33. den od úrazu byl při revizi
poprvé použit lokální nosič antibiotik, prefabrikované kalciumfosfátové
partikule s gentamicinem spolu s cementovými kuličkami do oblasti
dutiny při proximálním femuru. Postup aplikace cementových kuliček
byl následující: kostní cement s obsahem Vankomycinu z výroby byl
rozmíchán spolu s příměsí 1g Amikacinu, poté byly vymodelovány 1cm
velké kuličky navlečené na nevstřebatelné pletené vlákno. kuličkami
byla vyplněna dutina pod svalovými laloky, v níž se původně nalézala
hnisavá kolekce. Cementové kuličky byly ponechány 10 dní, dvakrát
došlo k jejich výměně, takže celková doba přítomnosti v oblasti infektu
byla 30 dní. Defekt byl nadále kryt technikou VAC. Od 46. dne od úrazu
byla na počínající granulace aplikována kyselina boritá ve formě bílého
krystalického prášku, kterým byly defekt a granulace v hojné míře
zasypávány. 60. den po úrazu popáleninový chirurg zakryl plochu defektu
dermoepidermálním štěpem, při té příležitosti byly vyjmuty cementové
partikule a následně pokračovala lokální terapie s cílem sanace infektu
na osídlených granulacích a v oblasti píštěle v centrální části defektu.
Hlavními prostředky se po mechanické exkochleaci a výplaších rannými
roztoky stala krystalická kyselina boritá a 10% roztok dusičnanu
stříbrného (agNo3). Píštěl byla při převazech vysypána kyselinou boritou
a dutina vycpána mastným tylem, na okrajové osídlené granulace byl
štětičkou nanesen AgNO3, což vedlo k jejich zčernání a postupnému
vysychání. Následně byl celý defekt difusně posypán kyselinou boritou
a přikryt mastným tylem. Systémová antibiotická terapie byla cílena
na Acinetobacter a Pseudomonas, dlouhodobě byl podáván Biseptol
a Tazocin. Počátkem čtvrtého měsíce od úrazu byl pacient převazován
již pouze na lůžku, defekt byl denně sprchován a vysypáván kyselinou
boritou, jednou za tři dny byly granulace potřeny AgNo3. Oschlé granulace
byly následně ostře snášeny. Postupně došlo ke zhojení ranných ploch
a kožních transplantátů a podařilo se sanovat infekt v píštěli, po převedení
do ambulantní péče se pak metodou vlhkého hojení podařilo uzavřít
píštěl kompletně.
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk IV. / Sál A

léČBA OSTeOMyelITID ATB POTAHOVANýM HřeBeM

MUDr. Pavel Kvasnička
Fakultní nemocnice Brno
Autoři:
J. kovařík

Vlastní text:
Autoři ve svém sdělení popisují závažnost infekčních komplikací při léčení
zlomenin, zaměřují se na skelet dlouhých kostí dolní končetiny – femur
a tibie. zdůrazňují především provedení včasné diagnostiky osteomyelitidy
a následně zahájení intenzivní léčby. Při prokázané osteomyelitidě je
nezbytné provést přefrézování a důkladnou laváž dřeňové dutiny pomocí
fréz RIA a stabilizace skeletu ATB potahovanýmy hřeby. Defekty měkkých
tkání jsou obvykle sanovány pomocí podtlakové terapie, která umožnuje
nejen mnohem rychlejší léčbu, ale vzhledem k uzavřenému systému
minimalizuje riziko možné další mikrobiální kontaminace. Nezbytnou
součástí léčby je ATB terapie dle výsledků mikrobiologických nálezů.
V prezentaci jsou ukázány některé zajímavé kazuistiky.
Závěr:
léčba ostemyelitid ATB potahovanými hřeby umožňuje
a efektivnější sanaci infektu a dřívější vyléčení pacienta.
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ČTVRTek 16. 9.

Úvod:
Osteomyelitis je závažná komplikace, která se objevuje při léčbě především
otevřených zlomenin femuru a tibie. Terapie je většinou komplikovaná,
dlouhodobá a může zanechat trvalé následky.

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk IV. / Sál A

ANTIBIOTICký HřeB PřI řešeNí INFIkOVANýCH A RIzIkOVýCH
zlOMeNIN BéRCe

MUDr. Martin Debnar
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
R. Mišičko
Souhrn:
Fraktury bérce jsou, vzhledem k omezenému krytí měkkými tkáněmi,
nejčastějším místem výskytu otevřených zlomenin a nejčastějším
místem vzniku kompartment syndromu. Díky těmto skutečnostem je
tato lokalita riziková pro vznik infekčních komplikací. Mimo standardní
profylaxi před těmito komplikacemi jako je systémové podávání
antibiotik, se v poslední době rozmáhá podávání antibiotik přímo lokálně,
a to především díky antibiotiky potahovaným hřebům. V této práci
prezentujeme naše zkušenosti s poslední řadou antibiotického hřebu
The eTN PROtecTM (DePuy Synthes Companies, zuchwil, Switzerland)
a shrnujeme aktuální trendy napříč literaturou.
Úvod:
Mezi jedny z nejzávažnějších komplikací při léčbě zlomenin patří
infekční komplikace. Toto riziko je výrazně vyšší u otevřených zlomenin
a to zhruba až 7x [1]. léčba těchto komplikací zvyšuje náklady na léčbu
zlomeniny až 6,5x [2]. Jednou z možností prevence vzniku tohoto
problému je preventivní podávání antibiotik. zlatým standardem je
systémové podávání antibiotik, kdy však hladina dosažená touto cestou
dosahuje v místě požadovaného působení pouze malých, spekulativně
účinných koncentrací, a nedostatečně tak brání tvorbě biofilmu
na osteosyntetických materiálech [3].
Další možností je podání antibiotik lokálně, kdy jednou z možností je
použití hřebů potažených antibiotikem. Tyto hřeby umožňují jednak
finální stabilizaci zlomeniny, zároveň pomáhají v boji s infekčními
komplikacemi, především díky zabránění tvorby biofilmu [4]. V literatuře již
máme práce, které ukazují redukci rizika infekce v porovnání s klasickými
hřeby [5, 6].
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Vlastní text:
Náš soubor obsahuje 6 pacientů (5 mužů, 1 ženu) léčených na našem
pracovišti v rozmezí let 2018–2021. k použití ATB hřebů u těchto pacientů
bylo přistoupeno pro velmi rizikový terén pro vznik infekčních komplikací
spojených s léčbou zlomeniny či u již nastalých infekčních komplikací.
Průměrná doba sledování pacientů byla 14 měsíců (7–27). U žádného
z pacientů jsme nezaznamenali další infekční komplikace. U dvou
pacientů jsme nezaznamenali jakékoliv komplikace, u jednoho pacienta
byla nutná reosteosyntéza pro pakloub, jeden pacient má zhojenou
frakturu v malpozici, jeden pacient podstoupil elongaci flexorů palce
a jedna pacientka trpěla pooperačními bolestmi kolene. Plné konsolidace
zlomeniny jsme dosáhli u třech pacientů a u čtyřech (pěti) pacientů bylo
možné končetinu začít plně zatěžovat.

lITeRATURA

Závěr:
Infekční komplikace spojené s léčbou zlomenin bérce jsou velmi
komplikovaným a leckdy protrahovaným problémem. Hřeby
potažené antibiotikem snižují výskyt těchto komplikací a šetří tak
pacienty od reoperací a opakovaných hospitalizací a zároveň snižují
socioekonomické zatížení zdravotnického systému [2, 8].

[1] Papakostidis C, Kanakaris NK, Pretel J, et al. Prevalence of complications of open tibial shaft
fractures stratified as per the Gustilo-Anderson classification. Injury. 2011;42(12):1408-1415
[2] Metsemakers WJ, Smeets B, Nijs S, et al. Infection after fracture fixation of the tibia: Analysis of
healthcare utilization and related costs. Injury. 2017;48:1204-1210
[3] Gosselin RA, Roberts I, Gillespie WJ. Antibiotics for preventing infection in open limb fractures.
Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD003764
[4] Schmidmaier G, Lucke M, Wildemann B, et al. Prophylaxis and treatment of implant-related
infections by antibiotic-coated implants: a review. Injury. 2006;37(5):105-112
[5] Pinto D, Manjunatha K, Savur AD, et al. Comparative study of the efficacy of gentamicin-coated
intramedullary interlocking nail versus regular intramedullary interlocking nail in Gustilo type I and II
open tibia fractures. Chin J Traumatol. 2019;22:270-273
[6] Fuchs T, Stange R, Schmidmaier G, et al. The use of gentamicin-coated nails in the tibia:
Preliminary results of a prospective study. Arch Orthop Trauma Surg. 2011;131:1419-1425
[7] De Meo D, Cannari FM, Petriello L, et al. Gentamicin-Coated Tibia Nail in Fractures and Nonunion
to Reduce Fracture-Related Infections: A Systematic Review. Molecules. 2020;25:5471
[8] Moghaddam A, Weis J, Haubruck P, et al. Evaluation of the clinical use of the ETN PROtect® in
non-union therapy. Injury. 2019;50:32-39
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ČTVRTek 16. 9.

Cíle práce:
Cílem naší práce bylo retrospektivně shrnout výsledky léčby otevřených
a zavřených zlomenin tibie s vysokým rizikem infekčních komplikací
s použitím antibiotického hřebu The eTN PROtectTM (DePuy Synthes
Companies, zuchwil, Switzerland) a shrnout dosavadní literaturu týkající
se této problematiky.

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk IV. / Sál A

kOMPlIkACe PřI POUžITí BIOAkTIVNíHO SklA U SUBTAláRNí
ARTRODézy

MUDr. Petr Obruba, Ph.D.
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.
Souhrn:
Bioaktivní sklo lze použít u subtalární artrodézy k urychlení kostní přestavby.
Je nutné ale zajistit absolutní stabilitu osteosyntézy. Prezentovaná
kazuistika ukazuje vznik možné komplikace při nestabilitě osteosyntézy.

ČTVRTek 16. 9.

Úvod:
Subtalární artrodéza je metodou řešení subtalární artrózy po zlomenině
patní kosti. Principem metody je odstranění kloubních chrupavek,
implantace kostního štěpu a pevná fixace kalkanea k talu. kostní štěp
je možno nahradit jinými materiály, mimo jiné bioaktivním sklem. Tento
postup je používán na pracovišti autora při nemožnosti přenosu kostního
štěpu.
Cíle práce:
Cílem práce je ukázat chybný postup při použití bioaktivního skla
u subtalární artrodézy.
Vlastní text:
kazuistika prezentuje případ subtalární artrodézy, při které bylo jako
výplň prostoru po subtalárním kloubu využito bioaktivní sklo. Fixace byla
provedena tahovými šrouby dotaženými pevně do komprese bioaktivního
skla. Při rychlé přestavbě tohoto materiálu došlo ke ztrátě stability
osteosyntézy s následným selháním artrodézy. řešením byla reatrodéza
s impalntací trikortikálních štěpů z pánve, které zaručily pevnou oporu pro
tahové šrouby.

lITeRATURA

Závěr:
Bioaktivní sklo je materiál použitelný k výplni prostoru pakloubu při
subtalární artrodéze. ke zhojení ale vyžaduje stabilní osteosyntézu.
V případě artrodézy tahovými šrouby je nutné zabezpečit stabilitu
nekomprimovatelným materiálem (kortikospongiosní štěp).
[1] Van Gestel NA, Geurts J, Hulsen DJ, van Rietbergen B, Hofmann S, Arts JJ. Clinical Applications
of S53P4 Bioactive Glass in Bone Healing and Osteomyelitic Treatment: A Literature Review. Biomed
Res Int. 2015; Article ID 684826
[2] Obruba P, Navrátil J, Obruba P sr.: Bioaktivní sklo a jeho využití v kostním hojení. In: Wendsche P,
Veselý R a kol.: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. Praha: Galén, 2018. ISBN: 978-80-7492-393-7
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ABSTRAkTA lékAřI
BlOk IV. / Sál A

HlUBOká INFekCe PATNí kOSTI – NeřešITelNý PROBléM?

MUDr. Roman Litner
FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof lF OU
Autoři:
R. litner, l. Pleva, J. Szeliga

Úvod:
V posledních desetiletích vidíme rozvoj osteosyntéz zlomenin patních
kosti od přístupů arthroskopických a miniinvazivních až po otevřené
přístupy ať již laterálně či mediálně. S rostoucím počtem těchto
osteosyntéz a často za nepříznivých podmínek (otevřené zlomeniny,
kompromitovaný či nakonec nespolupracující pacient atd.) může
docházet po poranění patní kosti a po osteosyntéze ke vzniku až
hlubokého infektu patních kostí.
Cíle práce:
Touto přednáškou bychom chtěli ukázat, jaké řešení těchto komplikací
volíme na našem pracovišti, ať se již jedná o zvládnutí infektu, možnosti
náhrady patologické části patní kosti či timingu celého procesu. Snažíme
se postupovat dle vědeckých poznatků v této oblasti. za nejpřínosnější
považujeme techniky dle Masqueleta a těmto podobné. Naše
postupy nejsou dogmatické, ale jsme otevřeni dalším názorům v této
problematice.
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ČTVRTek 16. 9.

Souhrn:
Patní kost – infekt po osteosyntéze – eliminace – náhrada patní kosti.

ABSTRAkTA lékAřI
BlOk IV. / Sál A

SelHáNí OSTeOSyNTézy PATNí kOSTI PřI SOUČASNé
ReTROARTIkUláRNí OSTeOTOMII

MUDr. Petr Obruba, Ph.D.
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

ČTVRTek 16. 9.

Autoři:
l. kopp
Souhrn:
Prezentovaná kazuistika popisuje případ komplikace po dlahové
osteosyntéze patní kosti kombinované s parciální retroartikulární
osteotomií.
Úvod:
Retroartikulární osteotomie zevního fragmentu patní kosti umožňuje
přístup k imprimovaným mediálním fragmentům v situacích, kdy
je mohutný zevní fragment dislokován, ale nerozlomen. Po repozici
všech fragmentů a jejich prefixaci je osteotomie běžně fixována dlahou
použitou k vlastní osteosyntéze.
Cíle práce:
Cílem práce je upozornit na možnou komplikaci při provedení parciální
retroartikulání osteotomie při osteosyntéze patní kosti dlahou.
Vlastní text:
kazuistika prezentuje případ tříštivé zlomeniny patní kosti, kdy byla
pro přístup k mediálním fragmentům provedena retroartikulární
osteotomie zevního fragmentu. Repozice a fixace fragmentů proběhla
bez komplikací, stejně tak i současná fixace osteotomie. V popisovaném
případě ale mediální zlomeniny nezasahovaly až do patního hrbolu,
takže osteotomie nebyla parciální, ale totální. Celý patní hrbol byl tedy
výsledně fixován k přednímu bloku fragmentů jen gracilním ramenem
dlahy. Pacient předčasně zatěžoval, došlo ke zlomení dlahy v úrovni
osteotomie a k následné proximalizaci hrbolu. V tomto postavení došlo
k plnému zhojení.
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ČTVRTek 16. 9.

Závěr:
Parciální retroartikulární osteotomie patní kosti umožňuje přehledný
přístup k mediálním dislokovaným úlomkům. k fixaci osteotomie běžně
postačí dlaha použitá k osteosyntéze zlomeniny. Pokud je osteotomie
subtotální (krátké mediální fragmenty, tříštivá mediální zóna), je nutno ji
fixovat pevnějším typem dlahy nebo přídatnými tahovými šrouby.

[1] Sanders R.: Turning Tongues Into Joint Depressions: A New Calcaneal Osteotomy. J Orthop Trauma,
Vol 26, No 3, March 2012.
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PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA
pronájem, údržba a servis
zDRAVOTNICkéHO PRáDlA – HOTelOVéHO PRáDlA

www.christof.cz

VÝROBCE A DISTRIBUTOR
SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝCH
ORTÉZ A BANDÁŽÍ
ORTEX spol. s r. o.

L. Váchy 173, 760 01 Zlín, Česká republika
tel.: 420 577 011 272-4, web: www.ortexzlin.cz
e-mail: ortexzlin@ortexzlin.cz

AbstrAktA lékAři
BlOk V. / Sál A

ANAlýzA SOUBORU PACIeNTů OšeTřeNýCH PáNeVNí
DlAHOU OMegA NA klINICe ÚRAzOVé CHIRURgIe FN BRNO
V leTeCH 2013–2021

MUDr. Vítězslav Ruber
Fakultní nemocnice Brno
Autoři:
V. Ruber, M. Mašek
Souhrn:
Přednáška se zabývá souborem pacientů s frakturou pánve, k jejímuž
ošetření byla použita dlaha Omega společnosti MeDIN, a. s. Hodnotí práci
s dlahou, její výhody, nevýhody a výsledky léčby jednotlivých pacientů.
Úvod:
Omega dlaha je originálním implantátem firmy MeDIN, a. s. používaným
zejména k ošetření zlomenin pánve v oblasti acetabula.
Cíle práce:
zhodnocení výsledků práce s dlahou Omega v období 2013–2021.

PÁTEK 17. 9.

Vlastní text:
V období 10/2013–4/2021 bylo na klinice úrazové chirurgie FN Brno
provedeno 498 osteosyntéz u pacientů se zlomeninou pánevního kruhu.
V 61 případech jsme provedli osteosyntézu pomocí dlahy Omega firmy
MeDIN, a.s. Bylo to u 54 mužů a 7 žen. Jednalo se o zlomeniny v oblasti
acetabula s poraněním kvadrulaterální plochy různého rozsahu.

lITeRATURA

Závěr:
Použití dlahy Omega významně zlepšuje výsledky léčby zlomenin pánve
v oblasti acetabula, zejména pak zlomenin s centrální protruzí fragmentů.

Vlastní soubor pacientů.
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AbstrAktA lékAři
BlOk V. / Sál A

zlOMeNINy ACeTABUlA – kOMBINOVANý PříSTUP

MUDr. Mirko Otáhal
Fakultní nemocnice Brno
Autoři:
M. Otáhal, P. kvasnička, J. kovařík

Vlastní text:
Mezi rizikové faktory správného hojení patří vedle typu zlomeniny,
velikosti dislokace, poranění měkkých tkání, defektních zlomenin
i zkušenost operačního týmu a vybavenost pracoviště. Právě erudice
operatéra je tím základním faktorem, který definitivně rozhoduje
o výsledku léčby konkrétní zlomeniny. Obecná kritéria hodnocení RTg
výsledků /dle Matty/ uvádějí dislokaci do 1 mm za anatomickou repozici,
do 3 mm za vyhovující, nad 3 mm za neuspokojivou. Prezentovány RTg
výsledky pacientů po kombinovaném operačním výkonu i srovnání
s neuspokojivými výsledky při chybné indikaci nebo nesprávném
provedení osteosyntézy.
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Souhrn:
zlomeniny acetabula patří mezi nejzávažnější zlomeniny skeletu. Jedná
se o nitrokloubní zlomeniny, které postihují často mladé, aktivní pacienty
a při nesprávném léčení mohou zanechat závažné trvalé následky.
komplexní zlomeniny acetabula s poraněním obou pilířů představují
nejtěžší typ poranění vyžadující kombinovaný operační přístup a precizní
operační techniku s cílem dosažení anatomické repozice kloubní plochy.

AbstrAktA lékAři
BlOk V. / Sál A

lUMBálNí INTeRVeRTeBRálNí DézA POMOCí HyBRIDNíHO
BIOReSORBOVATelNéHO NANOkOMPOzITNíHO IMPlANTáTU
OBOHACeNéHO O RůSTOVé FAkTORy A JeHO SCHOPNOST
UTVOřIT INTeRVeRTeBRálNí DézU, VýSleDky eXPeRIMeNTálNí
STUDIe NA zVířeCíM MODelU PRASeTe

doc. MUDr. Milan Krtička
Fakultní nemocnice Brno

PÁTEK 17. 9.

Autoři:
l. Plánka, A. Bilik, D. Ira, V. Nekuda, R. Sedláček, M. kavková, A. Břínek,
e. göpfert, M. Trunec, P. šťastný, l. Vojtová
Souhrn:
Počty provedených intervertebrálních déz v USA i v evropě v posledních
desetiletích narůstají. Standardně používaný kostní štěp je nahrazován
novými inertními materiály, které mají své výhody i rizika. kolektiv
autorů vyvinul a následně na zvířecím modelu prasete testoval nový
bioimplantát obohacený o růstové faktory a zkoumal jejich efekt při
provedení lumbální intervertebrální dézy. Bioimplantát obohacený
o termostabilní Fibroblast growth Factor 2 prokázal ve srovnání
s kostním štěpem schopnost akcelerovat průběh dézy, stejně tak
výsledné kostní spojení bylo výrazně pevnější oproti použitému
kostnímu štěpu v kontrolní skupině i oproti také testovanému
biogennímu polyfosfátu.
Úvod:
Použití metody intervertebrální lumbální fúze v USA i v evropě
v posledních desetiletí rychle narůstá, přičemž velké množství těchto
postupů zahrnuje použití kostních štěpů. Nejčastějšími indikacemi
pro lumbální fúzi jsou degenerativní choroby páteře, které vedou
k chronické bolesti, tříštivé fraktury těla obratlů, vrozené malformace
páteře a kostní defekty po resekci nádoru. Navzdory technickému
pokroku ve spondylochirurgii a vývoji nových materiálů se riziko selhání
intervertebrální fúze vyskytuje v 5–35% případech. Autotransplantace
byla považována za zlatý standard při odběru kostního štěpu, neboť
představuje malé riziko infekce i rejekce transplantátu příjemcem
a je přirozeně osteokonduktivní, osteoinduktivní a osteogenní. Odběr
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z lopaty kosti kyčelní je však spojen s morbiditou a to až ve 22% případů.
Hlavním cílem této experimentální studie bylo zhodnotit segmentální
stabilitu páteře u intervertebrální lumbální fúzi při užití kostního
štěpu ve srovnání s hybridním biodegradabilním nanokompozitním
porézním bioimplantátem (HBNPB) ve dvou jeho modifikacích.
Cíle práce:
Vyvinutí a testování schopnosti hybridního bioimplantátu obohaceného
o růstové faktory (termostabilní Fibroblast growth Factor 2 nebo
biogenní polyfosfát) provést lumbální intervertebrální dézu.

Materiál a Metoda
36 experimentálních prasat mužského pohlaví, ve věku 4 měsíců,
vážících 40 kg bylo zařazeno do naší studie. experimentální zvířata
byla rozdělena do 3 skupin dle použitého materiálu pro kostní
fúzi. Skupina A – 12 prasat podstoupilo laterální intervertebrální
fúzi segmentu l2/3 páteře, kdy k intervertebrální fúzi byl použit
trikortikální kostní štěp z lopaty kosti kyčelní. Skupina B – 12 prasat,
ošetřených shodnou metodou fúze jako ve skupině A, ale jako agens
fúze byl použit HBNPB obohacený o termostabilní Fibroblast growth
Factor 2 (FgF2-stab.). Skupina C – 12 prasat ošetřených shodně jako
skupina B, ale HBNPB byl obohacen o biogenní polyfosfát (Bio-PolyP).
každá skupina byla rozdělena do 2 podskupin, kdy v podskupinách
A1, B1, C1 (N=6) došlo k eutanazii experimentálních zvířat po 8
týdnech experimentu, naopak u podskupiny A2, B2, C2 (N=6) došlo
k eutanazii po 16 týdnech experimentu. Po eutanazii byl u každého
experimentálního zvířete odebrán úsek páteře v rozsahu Th12-l6.
Takto získaný blok páteře byl podroben vyšetření na mikro-CT a dále
byl biomechanicky a histologicky testován. získané výsledky byly
podrobeny srovnání v rámci jednotlivých skupin, ale také se skupinou
zdravých kadaverosních páteří.
Výsledky
Všech 36 experimentálních zvířat podstoupilo operační zákrok bez
komplikací. Ve skupině A délka operace v průměru trvala 70 minut
(50–90 min.). Naopak ve skupině B a C byla průměrná doba operace
43 minut (35–72 min.). Všechna operovaná zvířata ze skupiny
A pooperačně vykazovala kulhání při chůzi, naopak ve skupině B a C
žádné zvíře takovou poruchu chůze nevykazovalo. Biomechanické
testování prokázalo statisticky významný rozdíl mechanické pevnosti
operovaného segmentu páteře ve skupině B2 oproti skupinám A2 a C2
i ve srovnání s fyziologickými kadaverosními páteřemi. Stejný nález
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Vlastní text:

byl potvrzen i na Mikro-CT vyšetření. Dle histologického zjištění došlo
ve skupinách B2 a C2 ke statisticky vyššímu nárůstu kostní hmoty
v místě provedené fúze oproti skupině A, kde v čase došlo k úbytku
kostní hmoty, respektive resorbci a fibrotické přestavbě kostního
štěpu.

PÁTEK 17. 9.

Závěr:
Nově vyvinutý HBNPB obohacený o FgF2-stab. představuje nadějnou
možnost, jak provést intervertevertebrální fúzi bez nutnosti odběru
kostního štěpu a tím by mohl vést i ke snížení pooperační morbidity
provázející odběr kostního štěpu z pánevní kosti.

78

NOVAKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2021

AbstrAktA lékAři
BlOk V. / Sál A

PeRkUTáNNí STABIlIzACe zlOMeNIN TH/l PřeCHODU
S VyUžITíM STřeDNíHO (PORANěNéHO) OBRATle

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.
Úrazová nemocnice v Brně
Autoři:
J. kočiš, M. Václaviková
Souhrn:
V naší přednášce se zabýváme teoretickými východisky a prvními
zkušenostmi se zvýšením pevnosti montáže zavzetím poraněného
obratle do stabilizace.

Vlastní text:
Miniinvazivní (perkutánní) transpedikulární stabilizace zlomenin Th/l
páteře je moderní, v dnešní době již standardně používanou technikou
ošetření zlomenin na většině spondylochirurgických pracovišť. Pro
pacienta představuje jednoznačnou výhodu ve zkrácení operačního
času, menších krevních ztrátách, menší pooperační bolesti a kratší
době rekonvalescence. Mezi nevýhody patří především nemožnost
vytvoření kostní fůze, omezené možnosti repozice úrazové deformity
a vyšší dávka rentgenového záření. Stabilita a pevnost miniinvazivních
systémů v závislosti na jednotlivých typech zlomenin páteře je stále živě
diskutovaným tématem. V naší přednášce se zabýváme teoretickými
východisky a prvními zkušenostmi se zvýšením pevnosti montáže
zavzetím poraněného obratle do stabilizace.
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Úvod:
Miniinvazivní (perkutánní) transpedikulární stabilizace zlomenin Th/l
páteře je moderní, v dnešní době již standardně používanou technikou
ošetření zlomenin na většině spondylochirurgických pracovišť. Pro
pacienta představuje jednoznačnou výhodu ve zkrácení operačního
času, menších krevních ztrátách, menší pooperační bolesti a kratší době
rekonvalescence. Mezi nevýhody patří především nemožnost vytvoření
kostní fůze, omezené možnosti repozice úrazové deformity a vyšší dávka
rentgenového záření.

AbstrAktA lékAři
BlOk V. / Sál A

kONVeRgeNTNí zAVeDeNí IlIOSAkRálNíCH šROUBů
U NeSTABIlNíCH PORANěNí PáNVe JAkO PReVeNCe JeJICH
MIgRACe

MUDr. Kryštof Šídlo
Fakultní nemocnice královské Vinohrady
Autoři:
k. šídlo, D. Hlaváček, V. Džupa
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Souhrn:
Osteosyntéza zadního segmentu pánve iliosakrálními šrouby je nezřídka
komplikována uvolněním šroubů a jejich migrací, kterou doprovází ztráta
stability provedené osteosyntézy. Tato studie je zaměřená na porovnání
rizika časné migrace IS šroubů zavedených do těla obratle S1, kdy jsou
šrouby zavedeny paralelně a konvergentně (kdy hlavičky šroubů jsou
vzájemně opřené podložkami a jejich závity jsou do sebe zaklesnuté).
Po zhodnocení souboru se domníváme, že technika konvergentního
zavedení IS šroubů by mohla přinést nižší riziko jejich migrace
a následného selhání osteosyntézy zadního segmentu pánve.
Úvod:
Podmínkou dobrého funkčního výsledku po nestabilním poranění pánve
je zhojení ve správném postavení po repozici a stabilní fixaci předního
a zadního segmentu pánve /3, 16, 23/. Miniinvazivní metody osteosyntézy
jsou u některých skupin pacientů (polytrauma, vyšší věk) výhodné
vzhledem ke snížení operační zátěže /2, 4, 8, 18/. Jednou z účinných
miniinvazivních technik je osteosyntéza zadního segmentu pánve
iliosakrálními šrouby /4, 7, 11, 12, 21, 24, 28/. Při nedostatečné primární
stabilitě těchto šroubů (např. velká tříštivá zóna laterální části sakra nebo
umístění v osteoporotické kosti) může dojít k jejich migraci, následné
ztrátě stability fixace a nezhojení či zhojení v nepříznivém postavení
/1, 6, 18, 26, 29/. Tato studie je zaměřená na porovnání rizika časné migrace
IS šroubů zavedených do těla obratle S1 paralelně a konvergentně (kdy
hlavičky šroubů jsou vzájemně opřené podložkami a jejich závity jsou do
sebe zaklesnuté).
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Cíle práce:
Porovnání stability osteosyntézy zadního sgmentu pánve při paralelním
a konvergentním zavedení iliosakrálních šroubů do těla obratle S1 při
léčbě poranění pánve.
Vlastní text:
zhodnoceny byly skiagramy pánve 63 pacientů (23 žen a 40 mužů,
ve věku 17–79 let, kteří od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019 podstoupili osteosyntézu
zadního segmentu pánve iliosakrálními šrouby. Studie porovnává
uvolnění a vycestování iliosakrálních šroubů, které byly zavedeny do těla
S1 buďto paralelně, nebo konvergentně, kdy hlavičky šroubů jsou
vzájemně opřené podložkami a jejich závity jsou do sebe zaklesnuté).
Migrace šroubů v mm byla měřena na AP projekci skiagramu pánve
s odstupem 6 týdnů, 3 měsíců a 1 roce od operace. Jako klinicky významná
byla stanovena migrace o 5 mm během 6 týdnů od osteosyntézy.
Soubor pacientů byl vyhodnocen pomocí Fischerova exaktního testu
s 5% hladinou významnosti. klinicky významná migrace IS šroubů byla
pozorována u 9 z 24 případů při paralelním zavedení IS šroubů a u 4 z 39
případů při konvergentním zavedení. Rozdíl četnosti klinicky významné
migrace mezi oběma skupinami hodnotíme jako klinicky významný
(p=0,0219).
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Závěr:
Na základě porovnání výsledků obou částí zhodnoceného souboru se
domníváme, že technika konvergentního zavedení IS šroubů by mohla
přinést nižší riziko jejich migrace a následného selhání osteosyntézy
zadního segmentu pánve.
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ARTROSkOPICká ReINzeRCe RUPTURy PřeDNíHO
zkřížeNéHO VAzU

MUDr. Ján Kužma
Úrazová nemocnice v Brně
Autoři:
l. Paša, R. Veselý R., J. Prokeš
Souhrn:
zhodnocení prvních zkušeností po akutně provedené artroskopické
reinzerci lCA u souboru pacientů ošetřených na našem pracovišti
a porovnání s dosavadní strategií ošetření akutní ruptury lCA, t.j. resekce
(kompletní nebo částečná) a následná plastika lCA, nebo ponechání
ruptury lCA k přihojení, eventuálně jenom s tonizací zbytku.

PÁTEK 17. 9.

Úvod:
Vzhledem k novodobým možnostem artroskopické operativy
a instrumantárií jsme opět přistoupili k ošetření čerstvé ruptury předního
zkříženého vazu u indikovaných případů formou reinzerce bez nutnosti
artrotomie. Jedná se o ruptury femorálního úponu s odstupem maximálně
2–3 týdnů od úrazu u akutně provedené artroskopie. k reinzerci
a adaptivnímu přitažení poraněného vazu do místa úponu využíváme
kotvu z peeku a dvou orthocord vláken, k prošití vazu nástroj firstpass mini.
Cíle práce:
zhodnotit soubor pacientů – klinický stav, délku rekonvalescence a návrat
do běžné pracovní a sportovní činosti po provedené reinzerci lCA
a posoudit stav přihojení pomocí kontrolního MRI vyšetření minimálně
3 měsíce od operace.
Závěr:
U všech pacientů operovaných touto formou ošetření čerstvé ruptury lCA
došlo k přihojení vazu a obnovení subjektivní i objektivní stability kolena.
U dvou pacientů došlo vzhledem k charakteru poranění dalších struktur
kolena k omezení hybnosti, u jednoho z nich byla příčinou i pozdě zahájená
ambulantní rehabilitace (pandemie). Ani jeden z nich ale nepocituje
omezení v běžném životě. Výhodu v daném postupu ošetření ruptury
lCA u indikovaných pacientů vidíme v omezení nutnosti další operace
a tím i snížení nákladů na ošetření pacienta, i když primární ošetření se
vzhledem k použitým implantátům nákladově zdražilo.
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SPONTáNNí kOMPARTMeNT SyNDROM

MUDr. Vojtěch Kunc
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.
Autoři:
V. kunc, P. Meluzínová, k. edelmann
Souhrn:
Spontánní kompartment syndrom je vzácnou prezentací kompartment
syndromu s velkou mírou rizika z prodlení.
Úvod:
Obtížnost diagnostiky kompartment syndromu je popsána v řadě
učebnic. Vzácně se může prezentovat tzv. spontánní kompartment
syndrom, jehož diagnostika je velmi obtížná z důvodu často paradoxní
anamnézy.

Vlastní text:
Muž, 36 let, s chronickou léčbou warfarinem přichází do ambulance
pro bolesti předloktí z námahy – práce s lopatou předchozího dne.
Nevýrazný klinický nález s výraznou bolestivostí uzavřen jako syndrom
karpálního tunelu. V následujících 3 dnech je pacient vyšetřen řadou
specialistů a k řešení formou neodkladné fasciotomie se přistupuje 4.
den od prvního vyšetření.
Celkem se v anglosaské literatuře popisuje 20 případů spontánního
kompartment syndromu na horní končetině. zpravidla v důsledku
zvýšené krvácivosti (35%) nebo infekce (30%). zvýšená krvácivost může
být patogenní (spontánní trombóza po porodu, Deficit faktoru XIII,
hemofilie A a waldenstörmova makroglobulinémie), nebo iatrogenně.
Předchozí literatura neobsahuje žádná přesná diagnostická kritéria.
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Cíle práce:
V rámci přednášky bude prezentovaná kazuistika spontánního
kompartment syndromu a souhrn literatury s cílem představit tuto
vzácnou jednotku.

lITeRATURA

PÁTEK 17. 9.

Závěr:
Spontánní kompartment syndrom na horní končetině je vzácnou
a nebezpečnou klinickou jednotkou. ke správné a včasné diagnóze
vede podrobný odběr anamnézy se zaměřením na rizikové etiologie. Již
první ze symptomů – výrazná bolestivost nereagující na analgetika, musí
vzbudit podezření na možnost této jednotky. V podrobném vyšetření pak
nesmí chybět všech „5 P“ diagnostiky kompartment syndromu.

[1] Shah SN, Miller BS, Kuhn JE. Chronic exertional compartment syndrome. Am J Orthop (Belle Mead
NJ) 2004;33(7):335-341
[2] Orgodnik J, Oliver JD, Forte AJ et al. Clinical case of acute non-traumatic hand compartment
syndrome and systematic review for the upper extremity. Hand (N Y) 2019;19: online ahaed of print. doi:
10.1177/1558944719856106
[3] Griffiths D, Jones DH. Spontaneous compartment syndrome in a patient on long-term
anticoagulation. J Hand Surg Br 1993;18(1):41-42. doi: 10.1016/0266-7681(93)90193-j
[4] Zimmerman DC, Kapoor T, Eldond M, et al. Spontaneous compartment syndrome of the
arm in a patient receiving anticoagulation therapy. J Emerg Med 2013;44(1):e53-e16. doi: 10.1016/j.
jemermed.2011.09.031
[5] Codding JL, Visbikian MM, Ilyas AM. Acute compartment syndrome of the hand. J Hand Surg
2015;40:1213-1216. doi: 10.1016/j.jhsa.2015.01.034
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AbstrAktA lékAři
BLOK I. / SÁL A

kOMPlIkACe HOJeNí OPeRAČNí RáNy AkUTNí A ODlOžeNé
OSTeOSyNTézy zlOMeNIN HlezNA

MUDr. Ondřej Komín
Nemocnice České Budějovice, a. s.

Souhrn:
Nejčastější frakturou dolní končetiny jsou zlomeniny hlezna, představující
10% všech zlomenin. Velký počet těchto zlomenin je léčen operačně.
zatímco operační přístup, technika a typ implantátu jsou určeny
charakteristikou fraktury, timing ORIF u zavřené fraktury hlezna je volbou
operatéra. V dostupné literatuře neexistuje přesvědčivé „evidencebased“ doporučení pro nejlepší timing výkonu. zatímco některé práce
uvádějí méně komplikací u akutních výkonů, výsledky dalších tyto
závěry nepotvrzují. Všechny tyto studie jsou retrospektivní. Indikace,
načasování a okolnosti plánování ORIF nejsou u těchto prací blíže
specifikovány. Na našem pracovišti jsme se rozhodli provést prospektivní
randomizovanou studii s cílem zjistit, zda odloženě provedená ORIF
vede k většímu množství komplikací hojení rány. zaznamenali jsme
u odložených výkonů větší počet FRI (fracture related infect) a poruch
hojení rány, ale tento rozdíl nebyl statisticky významný.
Úvod:
Nejčastější frakturou dolní končetiny jsou zlomeniny hlezna, představující
10% všech zlomenin. Nestabilní dislokované zlomeniny jsou indikovány
k chirurgickému ošetření. ORIF těchto fraktur může být spojena
s komplikacemi hojení skeletu a operační rány. Jednou ze závažných
časných komplikací je přítomnost FRI (fracture related infect). Incidence
FRI po osteosyntéze kolísá od 5–14% u nekomplikované fraktury hlezna,
ke 40% u rizikových pacientů, kteří utrpěli frakturu pilonu či patní kosti.
Toto široké rozpětí incidence má multifaktoriální příčinu a je ovlivněno
faktory závislými jednak na pacientovi (věk, komorbidity, kouření,
charakter zlomeniny) a jednak faktory závislými na operatérovi (indikace
k ORIF, operační technika, timing výkonu). Ačkoliv lze některé komplikace
hojení rány léčit konzervativně, závažné komplikace mohou vyžadovat
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Autoři:
M. kloub

operační revizi, debridement, re-osteosyntézu nebo ošetření fázovým
protokolem. Vzniklé defekty kožního krytu vyžadují transplantaci kožními
štěpy nebo volnými laloky. Na základě těchto skutečností je při vysoké
incidenci a operační léčbě zlomenin dolní končetiny důležité redukovat
rizikové faktory již předoperačně. Některé faktory ošetřující traumatolog
ovlivnit nemůže (věk pacienta, závažnost poranění, charakteristika
fraktury), některé může ovlivnit částečně (kompenzace komorbidit
a předoperační příprava pacienta) a některé může ovlivnit významně
(timing výkonu, operační technika, volba implantátu).

PÁTEK 17. 9.

Cíle práce:
Přednáška s cílem seznámit posluchače s provedenou prospektivní
studií autora na porovnání výskytu komplikací hojení operační rány
akutní a odložené osteosyntézy fraktury hlezna a srovnání výsledků se
současnou literaturou.
Vlastní text:
Do studie bylo zařazeno celkem padesát dva pacientů (n=52). Ve všech
případech byla provedena dlahová osteosyntéza fraktury fibuly a/nebo
osteosyntéza tahovými šrouby 4,0 mm nebo Poldi 5 dlahou v případě
fraktury mediálního malleolu, respektive zadní hrany tibie. V 51 případech
(98,07%) bylo ke stabilizaci fraktury fibuly použito tahového 2,7 mm
šroubu s neutralizační 1/3 žlábkovou Poldi 5 dlahou. V 37 případech
(71,15%) byly použity kanylované 4,0 mm šrouby pro stabilizaci fraktury
mediálního malleolu, v jednom případě (1,92%) byla použita lCP distal
fibula plate od firmy DePuy Synthes, v jednom případě (1,92%) byla
použita Poldi 5 dlaha jako butress pro frakturu zadní hrany tibie.
U žádného z operovaných pacientů nedošlo k zaznamenání obtíží
s primární suturou rány ve smyslu sutury pod tahem, dehiscence či
nutnosti použití arteficiálního temporerního kožního krytu, V. A.C.
systému či ATR, a to ani ve skupině akutně operovaných pacientů (bez
ohledu na velikost otoku a stav měkkých tkání).
Ve skupině pacientů s odloženou osteosyntézou nebylo ve dvou případech
(7,4%) možno udržet po zavřené repozici ve fixaci přijatelné postavení
v hlezenném kloubu. Tito pacienti byli přijati a zlomenina reponována
v celkové anestezii a k udržení postavení bylo použito metody temporerní
transkalkaneární transfixace pomocí dvojice kirschnerových drátů o síle
2,2 mm. Jejich definitivní ošetření ORIF se nelišilo od ostatních pacientů
souboru.
Follow up pacientů byl negativně ovlivněn epidemiologickou situací při
pandemii nemoci COVID-19, a tak byli v některých případech sledováni
pouze pacienti s poruchami hojení. V souboru jsme zaznamenali
celkem deset případů poruchy hojení. Všechny poruchy hojení se týkaly
laterálního přístupu po ošetření fraktury fibuly, mediální, respektive
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posterolaterální přístupy se zhojily primárně. z těchto deseti případů se
jednalo o čtyři „major komplikace“ (25% akutně operovaných), ostatní
byly „minor komplikace“ (50% akutně operovaných). Jeden pacient
s povrchovou infekcí operační rány po odložené osteosyntéze musel být
léčen parenterálními antibiotiky, u ostatních minor komplikací se jednalo
o lokální poruchy hojení rány charakteru erytému, dehiscencí či stehových
nekróz a všechny byly vyřešeny v průběhu 6 týdnů pravidelnými převazy
s toiletou a debridement rány, vlhkým hojením, antisepticích. U všech
pacientů s FRI byla mikroskopicky a kultivačně z tkáňových vzorků
a sonikací osteosyntetického materiálu prokázána přítomnost bakterie
Staphyloccocus Aureus.
Poruchy hojení rány byly pozorovány u 15,38% akutně operovaných
pacientů, respektive u 23,07% pacientů s odloženou osteosyntézou. Tento
rozdíl není statisticky významný (chi-square test, p=0,4816, signifikantní
při p≤0,05).
FRI byl pozorován ve 3,84% akutně operovaných pacientů, respektive
u 11,54% pacientů s odloženou osteosyntézou. Tento rozdíl není statisticky
významný (chi- square test, p=0,297, signifikantní při p≤0,05).

PÁTEK 17. 9.

Závěr:
U pacientů s odloženě provedenou ORIF fraktury hlezna jsme
nepozorovali signifikantně více infekčních komplikací než u pacientů
s akutní ORIF. Velikost otoku a přítomnost bul nezvyšuje signifikantně
riziko vzniku komplikace hojení rány. Otok nebo přítomnost bul
a exkoriací není kontraindikací akutní ORIF.
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BlOk VI. / Sál A

SUBTAláRNí ARTROSkOPICky ASISTOVANá ARTRODézA
– DlOUHODOBé VýSleDky

MUDr. Václav Rak, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno
Autoři:
M. Otáhal, P. kvasnička
Souhrn:
Izolovaná subtalární distrakční trikortikální artrodéza artroskopicky
asistovaná je bezpečná metoda řešení komplikací po úrazech zadní nohy,
miniinvazivně prováděná, s nulovým množstvím závažnějších komplikací
hojení měkkých tkání. Je jednoznačně preferována před dézou in
situ jak na našem pracovišti, tak i na pracovištích zahraničních. Dle
skórovacích systémů došlo u všech pacientů jednoznačně ke klinickému
i subjektivnímu zlepšeni stavu.

PÁTEK 17. 9.

Úvod:
V období 2007–2019 jsme provedli 31 artroskopicky asistovaných
subtalárních artrodéz u 29 pacientů jako řešení
komplikací po úrazech zadní nohy, zejména zlomeniny kalkanea a tal
a hodnotili dle AOFAS dotazníku.
Cíle práce:
zhodnocení výsledků po subtalární artrodéze v úrazových indikacích.
Vlastní text:
V období 2007–2019 jsme provedli 31 artroskopicky asistovaných
subtalárních artrodéz u 29 pacientů jako řešení komplikací po úrazech
zadní nohy, zejména zlomeniny kalkanea a talu. ke klinickému
a subjektivnímu hodnocení bylo použito skórovacího systému AOFAS
Ankle-Hindfoot scale. Předoperační hodnoty byly v souboru s průměrem
52, pooperačně pak 81. U všech pacientů byl stav zlepšen jak klinicky,
tak subjektivně. Maximum bodů je 100. U 3 pacientů bylo hodnocení
nad 90 bodů, tedy výborný výsledek, u 18 pacientů pak nad 80 bodů,
což je dobrý výsledek. Izolovaná subtalární distrakční trikortikální
artrodéza (ISDTA) artroskopicky asistovaná je bezpečná metoda
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řešení komplikací po úrazech zadní nohy, miniinvazivně prováděná,
s nulovým množstvím závažnějších komplikací hojení měkkých tkání. Je
jednoznačně preferována před dézou in situ jak na našem pracovišti, tak
i na pracovištích zahraničních.

lITeRATURA

PÁTEK 17. 9.

Závěr:
Metoda ISDTA je bezpečná operační metoda provedení subtalární dézy.

[1] Kitaoka, H. B., Alexander, I. J., Adelaar, R. S., Nunley, J. A., Myerson, M. S.: Clinical Rating System
for the Ankle – Hindfoot, Midfoot, Hallux, and Leaser Toes. Foot Ankle Int., 1994, 15, 7, s. 349-353
[2] Carro, L., P., Golanó, P., Vega, J: Arthroscopic Subtalar Arthrodesis: The Posterior Approach in the
Prone Positron. J. Arthros. Rel. Surg., 2007, 23, 4, s. 445.el-445.e4
[3] Trnka, H.-J., Easley, M.,E., Lam, P., W.-C., Anderson, C., D., Schon, J., C., Myerson, M.,S.: Subtalar
Distraction Bone Block Arthrodesis. J. Bone Jt. Surg., 2001, 83-B, 6, s. 849-854
[4] Rammelt, S., Grass, R., Zawadski, T., Biewener, A., Zwipp, H.: Foot Function After Subtalar
Distractiobn Bone-Block Arthrodesis. J. Bone Jt. Surg., 2004, 86-B, 5,7, s. 659-668
[5] Rak, V., Ira, D., Masek, M.: Operative Treatment of Intra-Articular Calcaneal Fractures with
Calcaneal Plates and its Complications. Indian Journal of Orthopaedics, 2009, 43, 3, s. 271-280
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AbstrAktA lékAři
BlOk VI. / Sál A

řešeNí NeSTABIlITy SyNDezMózy PlASTIkOU HeMIšTěPeM
šlACHy PeRONeUS lONgUS – STřeDNěDOBé VýSleDky

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

PÁTEK 17. 9.

Autoři:
l. kopp, O. kosejk
Souhrn:
Stabilita tibiofibulárního skloubení je zajištěna třemi vazy. k poranění
syndezmózy dochází u 1–18% všech distorzí hlezna. U zlomenin hlezna
je udávaná incidence poranění syndezmózy kolem 23%. Cílem práce
je prezentovat střednědobé výsledky plastiky syndezmózy u našeho
souboru pacientů. Technik rekonstrukce syndezmózy je popsána
celá řada. Technika popsaná grassem rekonstruuje přední, zadní
i interosseální tibiofibulární ligamentum a tím umožňuje anatomickou
korekci TF nestability. Indikací k výkonu je chronická symptomatická
insuficience syndesmózy s prokázaným rozšířením vidlice. Na našem
pracovišti jsme v době od ledna 2016 do října 2017 ošetřili touto metodou 9
pacientů se zjištěnou TF instabilitou. U pacientů po plastice syndesmózy
pomocí šlachy m. peroneus longus jsme dosáhli průměrného AOFAS
skóre 81 bodů (61–100) a karlssonova skóre 58 bodů (32–87). U pacientů
trpících klinicky významnou nestabilitou tibiofibulární syndesmózy se
jeví plastika syndesmózy dle grasse jako bezpečná a účinná metoda,
vedoucí k obnově anatomických poměrů v hleznu.
Úvod:
Stabilita tibiofibulárního skloubení je zajištěna třemi vazy. k poranění
syndezmózy dochází u 1–18% všech distorzí hlezna. U zlomenin hlezna je
udávaná incidence poranění syndezmózy kolem 23%.
Cíle práce:
Cílem práce je prezentovat střednědobé výsledky plastiky syndezmózy
u našeho souboru pacientů.
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Vlastní text:
Technik rekonstrukce syndezmózy je popsána celá řada. Technika
popsaná grassem rekonstruuje přední, zadní i interosseální tibiofibulární
ligamentum a tím umožňuje anatomickou korekci TF nestability.
Indikací k výkonu je chronická symptomatická insuficience syndesmózy
s prokázaným rozšířením vidlice. Na našem pracovišti jsme v době
od ledna 2016 do října 2017 ošetřili touto metodou 9 pacientů se zjištěnou
TF instabilitou. U pacientů po plastice syndesmózy pomocí šlachy m.
peroneus longus jsme dosáhli průměrného AOFAS skóre 81 bodů (61–
100) a karlssonova skóre 58 bodů (32–87).

lITeRATURA

PÁTEK 17. 9.

Závěr:
U pacientů trpících klinicky významnou nestabilitou tibiofibulární
syndesmózy se jeví plastika syndesmózy dle grasse jako bezpečná
a účinná metoda, vedoucí k obnově anatomických poměrů v hleznu.

[1] Bartoníček, J. Anatomy of the tibiofibular syndesmosis and its clinical relevance Surg Radiol Anat
(2003) 25: 379. https://doi.org/10.1007/s00276-003-0156-4, ISSN 0930-1038
[2] Colcuc, C., Fischer, S., Colcuc, S. et al. Treatment strategies for partial chronic instability of
the distal syndesmosis: an arthroscopic grading scale and operative staging concept Arch Orthop
Trauma Surg (2016) 136: 157. https://doi.org/10.1007/s00402-015-2371-y ISSN 1434-3916
[3] Grass, R. & Zwipp, H. Peroneus Longus Tenodesis for Chronic Instability of the Distal Tibiofibular
Syndesmosis Eur J Trauma (2006) 32: 582. https://doi.org/10.1007/s00068-006-9068-4, ISSN 1615-3146
[4] Rammelt, S. & Obruba, P. An update on the evaluation and treatment of syndesmotic injuries Eur
J Trauma Emerg Surg (2015) 41: 601. https://doi.org/10.1007/s00068-014-0466-8 ISSN 1863-9941
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BlOk VI. / Sál A

MINIINVAzIVNí DlAHOVá OSTeOSyNTézA PATNí kOSTI
– PRVNí zkUšeNOSTI

MUDr. Vít Bába
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.
Autoři:
V. Bába, l. kopp

PÁTEK 17. 9.

Souhrn:
zlomeniny patní kosti, jakožto nejčastější v tarsální oblasti, mají značný
socio-ekonomický dopad. Na tomto se podílí jak fáze léčby hospitalizační,
tak i ambulantní s délkou pracovní neschopnosti. Obecně uznávaný
trend k miniivazivitě ošetření zkracuje dobu nutné hospitalizace
a minimalizuje riziko vzniku následných komplikací ovlivňujících
celkovou dobu léčby. Autoři prezentují krátkodobé výsledky souboru
12 pacientů se zlomeninou patní kosti ošetřenou miniivazivním ‚‘sinus
tarsi‘‘ přístupem a anterolaterální úhlově stabilní dlahou.
Úvod:
zlomeniny kalkanea postihují především muže produktivního věku
a jsou spojované s vysokoenergetickými úrazy, jako jsou pády z výše
či autonehody. Na léčbu této nosologické jednotky ani v dnešní
době neexistuje jednotný názor. Nejrozšířenejší metodou je dlahová
osteosyntéza pomocí rozšířeného laterálního přístupu. Tento však přináší
podstatné riziko ranných komplikací, které je závislé mimo jiné na věku
pacienta, jeho komorbiditách a nikotinismu. V současné době pozorujeme
vzestup incidence zlomenin patní kosti ve vyšších věkových skupinách. To
úměrně zvyšuje počet pacientů s větším množstvím komorbidit a horší
kvalitu měkkých tkání i kostí. Stále oblíbenější miniinvazivní ošetření
umožňuje snižovat rizika u operačního postupu i u aktivních pacientů
s rizikovými faktory. Sinus tarsi přístup a anterolaterální úhlově stabilní
dlahu lze s výhodou využít u širokého spektra zlomenin patní kosti,
včetně osteoporotických.
Cíle práce:
zhodnotit krátkodobé funkční výsledky a měkkotkáňové komplikace
po osteosyntéze patní kosti pomocí anterolaterální úhlově stabilní dlahy
a sinus tarsi přístupu.
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Vlastní text:
Od počátku roku 2020 bylo na našem pracovišti ošetřeno touto metodou
celkem 12 pacientů se zlomeninou typu II – III dle Sanderse. V pooperační
péči se u jednoho případu vyskytla povrchová nekroza okraje rány, která se
spontánně odhojila. Hluboká infekce se neobjevila u žádného z pacientů,
v jednom případě byla nutná revizní operace pro malpozici materiálu.
Vzhledem k malé velikosti souboru a relativně širokému časovému
rozmezí zatím nebylo k evaluaci použito některé ze schémat (např.
AOFAS). Funkční výsledky nicméně převažovaly dobré, nejčastějšími
obtížemi byla bolest či dyskomfort v jizvě. Materiál nepůsobil iritaci
měkkých tkání, nebylo tedy nutné jej doposud extrahovat.

[1] Basile A, Albo F, Via AG. Comparison between sinus tarsi approach and extensile lateral approach
for treatment of closed displaced intra-articular calcanela fractures: A multicenter prospective study.
J Foot Ankle Surg. 2016; 1-9. doi: 10.1053/j.jfas.2015.11.008
[2] Brauer CA, Manns BJ, Ko M, et al. An economic evaluation of operative compared with
nonoperative management of displaced intra-articular calcaneal fractures. J Bone Joint Surg Am.
2005;87(12): 2741–49. doi:10.2106/JBJS.E.00166
[3] Hoeve S Van, Poeze M. The Journal of Foot & Ankle Surgery Outcome of Minimally Invasive Open
and Percutaneous Techniques for Repair of Calcaneal Fractures : A Systematic Review. J Foot Ankle
Surg. 2016;55(6): 1256-63. doi:10.1053/j.jfas.2016.07.003
[4] Illert T, Rammelt S, Drewes T, et al. Stability of locking and non-locking plates in an osteoporotic
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Závěr:
Ošetření zlomenin kalkanea pomocí sinus tarsi přístupu a miniinvazivní
dlahové osteosyntézy se jeví jako slibná metoda s nižším rizikem
případných komplikací oproti rozšířenému laterálnímu přístupu
a zároveň stabilnější montáži u osteoporotických zlomenin oproti
osteosyntéze jednotlivými šrouby.
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TROMBOTICké kOMPlIkACe V RáMCI léČBy RUPTURy
ACHIllOVy šlACHy

MUDr. Vojtěch Kunc
Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.
Autoři:
V. kunc, l. kopp
Souhrn:
Trombotické komplikace se v našem vzorku vyskytly v 11% (14/128).
V polovině (7/128) případů se jednalo o trombózu svalových větví a v druhé
polovině případů o trombózu hlavních žil.

PÁTEK 17. 9.

Úvod:
Sutura akutní ruptury Achillovy šlachy je běžně řešeným poraněním
v nemocnicích všech úrovní – od okresních k fakultním. Typicky
k rupturám dochází při nárazové sportovní činnosti a v literatuře je
popisována celá řada možných způsobů jejich léčby.
Cíle práce:
V rámci našeho pracoviště jsme provedli retrospektivní analýzu
pacientů léčených s rupturou Achillovy šlachy mezi lety 2014 a 2020.
Všech 146 pacientů bylo léčeno otevřenou suturou technikou dle
kesslera s následnou šesti týdenní imobilizací. Cílem práce byla analýza
komplikací spojených s naší metodou léčby. Současná přednáška se
zaměřuje na nejčastější zaznamenanou komplikaci – trombózu.
Vlastní text:
Profylaxe tromboembolické nemoci byla u námi sledovaných pacientů
zjištěna dle indikačních kritérií – tedy při přítomnosti rizikového kritéria
(kouření, obezita, trombofilní stavy v rodině, hormonální antikoncepce)
po dobu imobilizace dolní končetiny.
Trombotické komplikace se v našem vzorku vyskytly v 11 % (14/128).
V polovině (7/128) případů se jednalo o trombózu svalových větví
a v druhé polovině případů o trombózu hlavních žil. Následný rozbor
těchto pacientů ukázal, že všichni pacienti během hospitalizace užívali
lMwH v přiměřené dávce pouze s jednou výjimkou.
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Závěr:
Alarmující množství trombotických komplikací má dvě možná vysvětlení:

[1] Wu Y, Mu Y, Yin L et al. Complications in the managment of acute Achilles tendon rupture a systematic review and network meta-analysis of 2060 patients. Am J Sports Med 2019;47(9):22512260. doi: 10.1177/0363546518824601
[2] Patel A, Ogawa B, Charlton T, Thordarson D. Incidence of deep vein thrombosis and pulmonary
embolism after Achilles tendon rupture. Clin Orthop Relat Res 2012 470(1):270-274. doi: 10.1007/s11999011-2166-6
[3] Makhdom AM, Cota A, Saran N, Chaytor R. Incidence of symptomatic deep venous thrombosis
after Achilles tendon rupture. J Foot Ankle Surg 2013 52(5):584-587. doi: 10.1053/j.jfas.2013.03.001
[4] Khan RJ, Carey Smith RL. Surgical interventions for treating acute Achilles tendon ruptures.
Cochrane Database Svst Rev. 2010;8(9):CD003674. doi: 10.1002/14651858.CD003674.pub4.
[5] Barfod KW, Sveen TM, Ganestam A, et al. Functional debilitations after complications associated
with acute Achilles tendon rupture. J Foot Ankle Surg 2017;56(3):440-444. doi: 10.1053/j.jfas.2017.01.004.
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zAHRANIČNí TRAUMATOlOgICké MISe FN OlOMOUC
– PROJekT MeDeVAC
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1. nedostatečnou účinnost profylaxe lwMH při poraněních
Achillovy šlachy,
2. naši nepozornost při odběru anamnestických kritérií.

MUDr. Petr Špiroch, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
Autoři:
P. korpa, J. kovařík, J. Friewald
Souhrn:
FN Olomouc působí po dobu 6 let ve vládním projektu MeDeVAC, kdy
1–2x ročně vysílá traumatologický tým do oblastí zasažených válečným
konfliktem, nebo do oblastí s nízkou dostupností zdravotní péče. Autoři
chtějí prezentovat své zkušenosti a zajímavé kazuistiky z různých zemí,
kde v rámci projektu působili.
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