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Komplikace poraněníKomplikace poranění

CelkovéCelkové
Systémová odpověď na traumaSystémová odpověď na trauma
CrushCrush syndrom syndrom -- renální selhánírenální selhání
TENTEN

Místní Místní Místní Místní 
KompartmentKompartment syndromsyndrom
InfektInfekt -- povrchový, hluboký, kostnípovrchový, hluboký, kostní
Porucha prokrvení Porucha prokrvení –– nekrosanekrosa
Porucha inervacePorucha inervace
AlgodystrofickýAlgodystrofický syndromsyndrom



Kompartment syndrom

69% je u zlomenin
Fraktura diafýzy tibie je komplikována  v  
2.7-15%
Fr. Dist. Radia – 0,25%Fr. Dist. Radia – 0,25%
Fr. Diafýzy předloktí – 3%



KompartmentKompartment syndromsyndrom
TibialTibial diaphysealdiaphyseal fracturefracture 36%36%
Soft Soft tissuetissue injuryinjury 23.2%23.2%
DistalDistal radiusradius fracturefracture 9.8%9.8%
CrushCrush syndrome                     7.9%syndrome                     7.9%
DiaphysealDiaphyseal fracturefracture forearmforearm 7.9%7.9%
FemoralFemoral diaphysealdiaphyseal fracturefracture 3.0%3.0%
TibialTibial plateauplateau fracturefracture 3.0%3.0%
HandHand fracturefracture(s)                      2.5%(s)                      2.5%
TibialTibial pilonpilon fracturesfractures 2.5%2.5%
FootFoot fracturefracture(s)                       1.8%(s)                       1.8%
AnkleAnkle fracturefracture 0.6%0.6%
ElbowElbow fracturefracture dislocationdislocation 0.6%0.6%
PelvicPelvic fracturefracture 0.6%0.6%
HumeralHumeral diaphysealdiaphyseal fracturefracture 0.6%0.6%



Diagnostika Diagnostika -- klinikaklinika
Bolest  Bolest  -- senzitivita 19% / senzitivita 19% / specifitaspecifita 97%97%

Parestezie a Parestezie a hypesteziehypestezie -- senzsenz. 13%, . 13%, specspec. 98%. 98%

Svalová paralýza Svalová paralýza –– pozdní příznak, nízká senzitivita pozdní příznak, nízká senzitivita 
/poranění svalů a nervů, jen 13% plné uzdravení/poranění svalů a nervů, jen 13% plné uzdravení/poranění svalů a nervů, jen 13% plné uzdravení/poranění svalů a nervů, jen 13% plné uzdravení

Všechny 3 příznaky Všechny 3 příznaky –– 90% 90% senzsenz. . –– pozděpozdě

Otok Otok 
Pulzace a kapilární návrat Pulzace a kapilární návrat –– když chybí když chybí –– velmi pozdní velmi pozdní 
stádium, nebo poranění či nemoc cévní = angiografiestádium, nebo poranění či nemoc cévní = angiografie



Rizikové faktory Rizikové faktory 
vznikuvzniku

Muži (5:1), mladí, Muži (5:1), mladí, 

zlomeniny zlomeniny tibietibie, vysokoenergetické zlomeniny předloktí, , vysokoenergetické zlomeniny předloktí, 
vysokoenergetické vysokoenergetické diafyzárnídiafyzární zlomeniny femuru, zlomeniny femuru, vysokoenergetické vysokoenergetické diafyzárnídiafyzární zlomeniny femuru, zlomeniny femuru, 

krvácivá diatéza/antikoagulancia, krvácivá diatéza/antikoagulancia, 

polytraumapolytrauma, s vysokým deficitem , s vysokým deficitem bazíbazí, hladinou laktátu a , hladinou laktátu a 
nutností transfúzí.nutností transfúzí.



Rizikové faktoryRizikové faktory
pozdní diagnostikypozdní diagnostiky

Alterované vnímání bolesti, alterované vědomí,Alterované vnímání bolesti, alterované vědomí,

regionální anestezie, „dostatečná“ analgezie, regionální anestezie, „dostatečná“ analgezie, regionální anestezie, „dostatečná“ analgezie, regionální anestezie, „dostatečná“ analgezie, 

poranění nervů,poranění nervů,

děti.děti.



MonitoraceMonitorace intrafasciálníhointrafasciálního tlaku tlaku 
v v kompartmentechkompartmentech

Stehno Stehno –– přednípřední
Bérec Bérec -- přednípřední

-- hluboký zadní, když je podezřeníhluboký zadní, když je podezření
Předloktí Předloktí –– flexorovýflexorovýPředloktí Předloktí –– flexorovýflexorový
Ruka Ruka –– interoseálníinteroseální

Do 5cm od zlomeninyDo 5cm od zlomeniny



PředloktíPředloktí

3 3 kompartmentykompartmenty
Volární /povrchový, Volární /povrchový, 
hluboký a m.hluboký a m.pronatorpronator
quadratusquadratus//quadratusquadratus//
Dorzální Dorzální 
Laterální Laterální -- „Mobile „Mobile 
wadwad“ “ -- pohyblivá část pohyblivá část 
na radiální straněna radiální straně



FasciotomieFasciotomie na předloktína předloktí
1. palmární strana 1. palmární strana 
Často stačíČasto stačí
od šlachy bicepsu k zápěstí od šlachy bicepsu k zápěstí 
revize hlubších revize hlubších vrstvechvrstvech, někdy i m., někdy i m.pronatorpronator quadratusquadratus
karpální kanál většinou otevřít karpální kanál většinou otevřít 

2. Dorsální strana2. Dorsální strana
Když je potřeba Když je potřeba 
Přímý řez na dorzální straněPřímý řez na dorzální straně



Ruka Ruka –– kompartmentkompartment syndrom syndrom 

Bolest, nehybnost prstů, otok, drápovitáBolest, nehybnost prstů, otok, drápovitá poloha /extenze poloha /extenze 
MP a flexe PIP/, ztuhlostMP a flexe PIP/, ztuhlost
Není porucha Není porucha senzitivnísenzitivní inervace inervace -- v v kompartmentechkompartmentech
nejsou nervy nejsou nervy 
Indikace Indikace 1515--20mmHg20mmHgIndikace Indikace 1515--20mmHg20mmHg

10 prostorů 10 prostorů 
-- dorzální dorzální interoseálníinteroseální /4/ /4/ 
-- palmární palmární interoseálníinteroseální /3/ /3/ 
-- adductoradductor pollicispollicis /1//1/
-- thenarthenar a a hypothenarhypothenar/2//2/



Dekomprese ruky Dekomprese ruky 
2 dorzální incise 2 dorzální incise –– nad 2. a 4. MC nad 2. a 4. MC -- přístup k přístup k 
interoseálníminteroseálním prostorům prostorům -- může stačitmůže stačit
Incise Incise thenaruthenaru a a hypothenaruhypothenaru
Dekomprese karpálního tuneluDekomprese karpálního tunelu



Muž 42 let Muž 42 let –– levé předloktílevé předloktí
2 tuny2 tuny



Konverze na LCPKonverze na LCP



Za 3 dnyZa 3 dny



Po 53 dnechPo 53 dnech



ZávěrZávěr

KompartmentKompartment syndrom syndrom –– běžná běžná 
komplikace poranění končetin.komplikace poranění končetin.

17.7%  je spojeno s frakturou předloktí.17.7%  je spojeno s frakturou předloktí.17.7%  je spojeno s frakturou předloktí.17.7%  je spojeno s frakturou předloktí.

Vysokoenergetické zlomeniny předloktí = Vysokoenergetické zlomeniny předloktí = 
riziko riziko kompartmentkompartment syndromu.syndromu.


