
ÚZIS ČR : v roce 2008 nově zaznamenáno 154 případů polydaktylie, 

142 případů syndaktylie a 41 případů redukčních defektů končetin. 

Vrozené vady končetiny se objevují samostatně i jako součásti 

syndromů a tvoří zhruba 10% ze všech vrozených vad 



a. nutricia

aa. metaphysariae

aa. epiphysariae

periostální aa.



haematom, 

vazivový 

kalus

chrupavčitý 

kalus

kostní kalus remodelace



37 letý muž, který utrpěl frakturu T+F před 14 měsíci

Klinický případ

Pakloub (pseudoarthrosis)(non-union)

zhruba v 2-10% všech frct. tibie



flexe/extense 

abdukce/addukce 

rotace     

circumdukce



Osteoarthritis



•8 letý chlapec s bolestí ramena po pádu na nataženou HK

Separace v epifyzární (růstové) 

chrupavce

komplikace: zpomalení x urychlení růstu 

Klinický případ

posun epifýzy mediálně a 

proximálně (černá šipka) a 

rozšíření linie fýzy (bílá šipka). 









pronatio dolorosa

pronatio dolorosa



Klinický případ
2,5letý chlapec se při přecházení na přechodu náhle zastavil, matka ho před 

přijíždějícím autem strhla na chodník; předloktí v pronaci, loket pro bolest 

nepohyblivý palpační bolest a otok s maximem v mediální části lokte

pronatio dolorosa

pronatio dolorosa







•45 letá žena upadla na nataženou HK, přichází s otokem a 

bolestí zápěstí, s maximem na radiální straně

Klinický případ

•frct. ossis scaphoidei
– nejčastějčí frct. zápěstí

kolaps prox. pólu os scaphoideum (modrá šipka) jako následek fraktury os 

scaphoideum (lomná linie - červená šipka)

Komplikace:

vznik pakloubu (až 10%)

avaskulární nekróza (15-30% )



canalis carpi

osteofibrosní tunel vytvořený sklenutím karpu a napnutým  lig. carpi transversum 

(retinaculum transversum)

úžinové syndromy (n. medianus)



postupná osifikace, kostní věk



revmatoidní arthritis



zranění lig. colaterale ulnare MTC-Ph kloubu palce 

Klinický případ
22 letá lyžařka: pád na nataženou HK s abdukovaným palcem 

(zachycen v poutku hůlky); otok a bolestivost při bazi palce

často spojena s frct. 

baseos ph. prox. digiti I





coxa valga

coxa vara

kolodiafysární úhel

130



Karel IV.

1316-1378

















Klenba nožní
- brání utlačování měkkých 

tkání v plantě, umožňuje 

pružnost při došlapování

příčná – dána sklenutím ossa 

cuneiformia, 

drží ji mezikostní vazy,                

m. peroneus longus,

m. tibialis ant. m.adductor hall.

podélná – vrcholem talus,

drží ji aponeurosa, lig. plantare 

longum,

m. tibialis post., m. flexor hall. 

longus, m. flexor digitorum long.



Pridat obrazek 

z www

clubbed foot footbinding













“perforátory“ – Cockettovy spojky

6, 13, 18cm nad chodidlem



Nodi axillares

Nodi lymph ing. spf et profundi

končetiny+zevni genitál, dolní třetina vaginy, 

pars analis recti






















