
malá 12 (12,5 %)

zlomenina vnitřního
kotníku 19 (13,9 %)

krátká 11 (13,6 %)

horní polovina �buly
4 (21,1 %)

p = 0,114

p = 0,134

p = 0,717

p = 0,430
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Dislokace na 
úrazovém RTG

Mediální léze

Délka linie lomu 
u typu B

Lokalizace lomné 
zóny u typu C

velká 35 (20,1%)

vazivová 28 (20,9 %)

dlouhá 17 (15,5 %)

dolní polovina �buly
15 (30,6 %)

MORFOLOGICKÉ A EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY 
VZNIKU SYNOSTÓZ PO OSTEOSYNTÉZÁCH ZLOMENIN HLEZNA
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Lokalizace synostózy vzhledem k syndesmóze:  1 – v,  2 – nad,  3 – v i nad

 Synostózy distálního �biofibulárního spojení řadíme mezi lokální pozdní 
komplikace po osteosyntézách zlomenin hlezna. Jejich výskyt není zcela 
ojedinělý, mají pestrý morfologický obraz, ale v literárních zdrojích je 
uváděn malý vliv na funkci hlezenního kloubu. Vznikají jednak po komplexních 
závažných poraněních hlezenního kloubu, ale i po jednoduchých zlomeninách 
či ligamentózních poraněních. 
 Distální �biofibulární synostózy jsou většinou získané, a to jako 
pos�rauma�cké a pooperační komplikace. V literatuře je popsána i jiná 
e�ologie – kongenitální, progresivní osifikující fibrodysplasie, subperiostální 
hemoragie u hemofilie. Klinicky je pozorován malý vliv na funkci hlezenního 
kloubu a většinou je preferováno konzerva�vní léčení. K operačnímu řešení 
mohou být indikováni mladí ak�vní sportovci s progresí symptomatologie. 
Důraz musí být kladen na šetrnou operační techniku s dobrou hemostázou 
jako prevenci rekurence osifikací.
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 Cílem projektu bylo zhodnocení epidemiologických a morfologických 
aspektů operačně řešených zlomenin hlezna ve vztahu ke vzniku 
pos�rauma�ckých synostóz. 

 Sledované morfologické a epidemiologické údaje tříletého (2014–2016) 
souboru 270 pacientů (138 mužů, 132 žen) byly získány ze zdravotnické 
dokumentace. Pro rozdělení zlomenin hlezna byla použita Weberova 
klasifikace. Hodnocení RTG snímků s měřením sledovaných parametrů bylo 
provedeno v programu xViewer. Při sta�s�ckém hodnocení byly výsledky 
hodnoceny Pearsonovým chí-kvadrát testem. Jako sta�s�cky významnou 
hodnotu jsme uvažovali p < 0,05.

CÍL

METODIKA

VÝSLEDKY
 Synostózy se vyskytly u 47 pacientů (17,4 %). Zjis�li jsme, že incidence 
synostóz byla vyšší u mužů (31 mužů, 22,5 %) než u žen (16 žen, 12,1 %) 
(p = 0,025) a průměrný věk byl u skupiny se synostózami vyšší (54,7 let), na 
rozdíl od skupiny bez jejich přítomnos� (47,3 let). Pokud se týká Weberovy 
klasifikace, našli jsme synostózy signifikantně více u typu C (27,9 %) než u 
typu B (14,7 %) (p = 0,015). Nikdy nebyly nalezeny u typu A a u izolovaných 
zlomenin vnitřního kotníku. Pokud bylo nutné při chirurgickém řešení 
zavedení suprasyndezmálního šroubu, vyskytly se synostózy u 27 pacientů 
(35,5 %) s jedním suprasyndezmálním šroubem, respek�ve u 3 pacientů 
(15,8 %) se dvěma a u 17 pacientů (9,7 %) bez jeho použi� (p < 0,001).

ZÁVĚR
 Z rozboru našeho souboru lze konstatovat, že synostózy distálního 
�biofibulárního spojení mají pestrý morfologický obraz.  Hlavními sta�s�cky 
signifikantními rizikovými faktory jejich vzniku je mužské pohlaví, závažnější 
zlomenina typu C podle Weberovy klasifikace a s �m související aplikace 
suprasyndezmálního šroubu při jeho ošetření. Dále se vyskytly častěji v 
případě vyššího věku a velké dislokace v hlezenním kloubu na úrazovém 
RTG snímku.
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