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Neobvyklá zlomenina IV. metatarzu 
u detskej tanečníčky – kazuistika
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Zlomeniny skeletu nohy predstavujú od 5 % do 8 % všetkých pediatrických zlomenín. Okrem správnej a rýchlej diagnostiky je dôležitým fakto-
rom úspešnej liečby rozhodnutie o jej spôsobe. Napriek tomu, že výsledky liečby zlomenín skeletu nohy u detí sú zväčša vyhovujúce, možné 
chyby v diagnostike a následnej liečbe by mali byť minimalizované, a ak je to možné vylúčené, ako prevencia trvalých následkov po úraze.
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An unusual fracture of IV. metatarsus in child dancer - case report

Skeletal fractures of the foot may range in 5 to 8% of all pediatric fractures. In addition, the importance of getting a correct and timely 
diagnosis together with the choice of the treatment will result in a success rate in the treatment of these kind of fractures. Even though 
the results show that most treatment of childhood skeletal fractures has been diagnosed correctly, mistakes can occur and any follow-up 
treatment should be very limited or even avoided as a prevention of the permanent consequences after injury.
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Úvod
Zlomeniny skeletu nohy predstavu-

jú od 5 % do 8 % pediatrických zlomenín 
a približne 7 % všetkých diafyzárnych zlo-
menín. Tieto zlomeniny sú zriedkavé pre 
významný chrupkový komponent skeletu 
nohy, čo je relatívna rezistencia na vznik 
zlomeniny. Výskyt zlomenín však vekom 
stúpa. Väčšia elasticita a pružnosť chrupky 
v porovnaní s kosteným skeletom dospe-
lých vysvetľuje zriedkavejší výskyt zlo-
menín u detí ako u dospelých. Všeobecne 
je výskyt pediatrických zlomenín skeletu 
nohy častejší u chlapcov ako u dievčat.

Zlomeniny metatarzov predstavujú 
približne 60 % pediatrických zlomenín 
skeletu nohy, pričom zlomenina bázy V. 
metatarzu sa vyskytuje v 22 % prípadov. 
Niektorí autori sledovali výskyt zlomeniny 
I. metatarzu s výsledkom 73 % výskytu
zo všetkých tarzálnych a metatarzálnych
zlomenín u detí mladších ako 5 rokov. Vo
vekovej skupine detí starších ako 5 rokov
predstavovala zlomenina I. metatarzu len
12 %. V tejto sérii 6,5 % všetkých zlomenín
a 20 % zlomenín I. metatarzu bolo primár-
ne nerozpoznaných alebo nesprávne diag-
nostikovaných vyšetrujúcim lekárom (1).

Kazuistka
11- ročná aktívna tanečnica bola

vyšetrená na ambulancii Kliniky mus-

kuloskeletálnej a  športovej medicíny 
s anamnézou úrazu - narazenie pravej 
nohy pri nacvičovaní tanečnej kreácie 
deň predtým. Pri objektívnom náleze 
konštatovaný opuch dorza pravej nohy 
s maximom v oblasti II. až IV. metatar-
zofalangeálneho skĺbenia pravej nohy. 
Odoslaná na RTG vyšetrenie, na RTG 
v AP projekcii zjavná zlomenina hlavičky 
IV. predpriehlavkovej kosti – IV. metatar-
zu (obrázok rtg 1 a 2). V bočnej axiálnej
projekcii zlomenina nediferencovaná.
Pri kontrole indikované CT vyšetrenie,
ktoré identifikuje atypickú intraartiku-
lárnu dislokovanú zlomeninu hlavičky

IV. metatarzu (obrázok CT 3 a 4). Stav
hodnotený ako indikácia k operačnému
riešeniu. Operovaná v celkovej anestézii,
6 dní od úrazu, priebeh otvorenej repo-
zície a osteosyntézy zlomeniny titano-
vou skrutkou Twist off bez komplikácií
(obrázok rtg 5 a 6). Pooperačne naložená
sadrová fixácia do zhojenia rany, ktorá
po 2 týždňoch od OP zmenená na fi-
xáciu v odľahčovacej ortéze. Po zložení
fixácie po RTG kontrole (obrázok rtg 7
a 8) odporúčaná rehabilitácia a postup-
né zaťaženie končatiny. Kontrolovaná
priebežne na ambulancii, pri kontrole
funkčný stav, hybnosť kĺbov pravej nohy

Obrázok 1 a 2. RTG pri primárnom vyšetrení
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bez obmedzenia, pokračuje v súťažnom 
tancovaní. 

Diskusia
Etiológia zlomenín metatar-

zov u detí je priama alebo nepriama. 
Nepriame je axiálne zaťaženie - násilie, 
rotácia a aj kombinácia viacerých fak-
torov. Priamym mechanizmom je úder, 
náraz na oblasť metatarzophalangeálne-
ho skĺbenia nohy (1). Cieľovou skupinou 
s predispozíciou a  rizikom zlomeniny 
metatarzov sú mladé tanečníčky a gym-
nastky (2,3). Závažnou problematikou 
je výskyt zlomenín metatarzov u detí 
s  pochybnou rodinnou anamnézou. 
Publikácie s opakovanými zlomenina-
mi metatarzov u detí do 1 roka smerujú 
k  podozreniu na syndróm „týraného 
dieťaťa“ (4,5). Pri diagnostike týchto 
zlomenín, opakovaných vyšetreniach je 
indikované upozornenie zodpovedných 
orgánov na podozrenie tejto etiológie 
vzniku zlomenín (4,5). V práci Singera 
a kol. vo výsledkoch bola konštatovaná 
odlišná etiológia u detí do 5 rokov a nad 
5 rokov. V prvej skupine do 5 rokov bo-
la etiológia zlomenín pád v domácnosti. 
Druhá skupina, nad 5 rokov, mala ako 
príčinu zlomeniny pád na športovis-
ku, kontakt s  povrchom ihriska (6,7). 
Diagnostika zlomenín metatarzov je za-
ložená na klasickom RTG vyšetrení. Pri 
pochybnostiach aj porovnávacích RTG 
vyšetreniach. Predoperačne môže byť 
indikované aj CT vyšetrenie na stanove-
nie adekvátneho operačného postupu 
(ako v prezentovanej kazuistike).

Liečba zlomenín metatarzov u de-
tí je konzervatívna alebo operačná. Mann 
prezentoval indikačné kritériá na operá-
ciu.. Prvým nálezom indikovaným k ope-
rácii je viac ako 10-stupňová angulácia 
fragmentov, druhým dislokácia fragmen-
tov väčšia ako 3-4 milimetre. Preferuje 
zatvorenú repozíciu a pri nemožnosti 
udržať postavenie fragmentov perku-
tánnu stabilizáciu Kirschnerovými drôt-
mi. Pri neúspechu zatvorenej repozície 
je indikovaná otvorená repozícia a os-
teosyntéza (6). Autori z USA Du a kol. 
v 2018 konštatovali, že väčšina zlomenín 
metatarzov môže byť úspešne liečená 
konzervatívne, zatvorenou repozíciou 
a sadrovou fixáciou. Stanovili tieto in-
dikácie k operačnému riešeniu – dis-

Obrázok 3 a 4. CT vyšetrenie pred plánovanou operáciou

Obrázok 5 a 6. RTG - kontrola po OP - osteosyntéze skrutkou

Obrázok 7 a 8. RTG - stav po zložení fixácie - zlomenina zhojená
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lokácia zlomeniny, angulácia, predĺžené 
hojenie, otvorené zlomeniny a kompart-
ment syndróm. Vyhodnotili spôsob liečby 
so záverom, že iba dvaja pacienti z 50 sú 
indikovaní na operačnú liečbu. Pakĺb sa 
v prezentácii nevyskytoval, u 15 % pozo-
rovali spomalené hojenie (3). 

Záver
Zlomeniny skeletu nohy predsta-

vujú od 5 % do 8 % všetkých pediatric-
kých zlomenín. Autori vo svojej prezen-
tácii predstavujú neobvyklú zlomeninu 
hlavičky IV. metatarzu u 11-ročnej ta-
nečnice. Opisujú diagnostiku, zdôraz-
ňujú spolu s iným autormi využitie všet-
kých dostupných vyšetrovacích metód 
na stanovenie primeraného spôsobu 
liečby. Vzhľadom k  typu zlomeniny 
(intraartikulárna dislokovaná zlome-
nina) bola indikovaná otvorená repozí-
cia a osteosyntéza titánovou skrutkou 

s výborným funkčným výsledkom lieč-
by. V diskusii autori prezentujú názory 
špecialistov na diagnostiku a liečbu 
zlomenín skeletu členka a nohy u detí 
a dospievajúcich. 

Táto práca vznikla vďaka podpore 
a činnosti Občianskeho združenia AGEL 
ACADEMY a Nemocnice Košice-Šaca a.s. 
1. súkromnej nemocnice.
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