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Klasifikace vrozených vad ruky 
 

 

Souhrn: 
I. Chyby v utváření 

A. Transversální zabrždění (amelie, fokomelie, acheirie, adaktylie...) 
B. Longitudinální zabrždění (radialní a ulnární club hand, cleft hand...) 

II. Chyby v diferenciaci částí 
A. Postihující měkké tkáně (artrogrypoza, měkká syndaktylie, kamptodaktylie, vrozený trigger finger…) 
B. Zahrnující skelet (synostozy, symfalangismus, klinodaktylie, kostní syndaktylie, tříčlánkový palec…) 
C. Vrozené tumory (hemangiomy, vaskulární malformace, neurofibromatoza…) 

III. Zdvojení  (polydaktylie, mirror hand...) 
IV. Nadměrný růst  (hemihypertrofie, makrodaktylie…) 
V. Zpomalený růst  (brachymetakarpie, brachysyndaktylie, brachydaktylie…) 
VI. Zaškrceniny  (amniotické strangulace, amputace…) 
VII. Generalizované anomálie a syndromy  (např.Poland sy, Apert sy…) 

 

 

Plná verze: 
 

I. Chyba v utváření 

 

A. Transverzální zabrždění  
1. rameno 

a) v úrovni ramene (amelie) 
b) v úrovni klavikuly 

2. horní paže 
a) v úrovni horní paže 

1. výše nad loktem 
2. níže nad loktem 

3. loket 
a) v úrovni lokte 

4. předloktí 
a) v úrovni předloktí 

1. dále pod loktem 
2. krátce pod loktem 

5. zápěstí 
a) v úrovni zápěstí (acheirie) 

6. karpální  
a) v úrovní karpu  

1. proximální karpální oblouk 
2. distální karpální oblouk 

7. metakarpy  
a) v úrovní metakarpů (adaktylie) 

8. falangy 
a)  v úrovni falang 

1. proximální 
2. střední  
3. distální 

    
B. Longitudinální zabrždění  

1. radiální paprsek (preaxiální) 
a) deficit radiálního paprsku 

1. radius normální 
a. palec hypoplastický – funkční 
b. palec hypoplastický – nefunkční 
c. palec chybí 

2. radius hypoplastický  
a. palec hypoplastický – funkční 
b. palec hypoplastický – nefunkční 
c. palec chybí 
d. Madelungova deformita 
e. jiné 

3. radius částečně chybějící (chybí distální konec) 
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a. palec hypoplastický – funkční 
b. palec hypoplastický – nefunkční 
c. palec chybí 

4. radius kompletně chybí 
a. palec hypoplastický – funkční 
b. palec hypoplastický – nefunkční 
c. palec chybí 

5. chybění nebo hypoplazie svalů thenaru 
6. chybění nebo hypoplazie extenzorů 
7. chybění nebo hypoplazie flexorů 

2. ulnární paprsek (postaxiální) 
a) deficit ulnárního paprsku 

1. ulna normální 
a. metakarpy a prsty hypoplastické 
b. metakarpy hypoplastické, prsty chybí 
c. metakarpy a prsty chybí 

2. ulna hypoplastická 
a. metakarpy a prsty hypoplastické 
b. metakarpy hypoplastické, prsty chybí 
c. metakarpy a prsty chybí 

3. ulna částečně chybějící (distální konec) 
a. metakarpy a prsty hypoplastické 
b. metakarpy hypoplastické, prsty chybí 
c. metakarpy a prsty chybí 

4. ulna zcela chybí 
a. metakarpy a prsty hypoplastické 
b. metakarpy hypoplastické, prsty chybí 
c. metakarpy a prsty chybí 

5. defekt ulny s humeroradiální synostozou 
6. chybění nebo hypoplazie hypothenarového svalstva 
7. chybění nebo hypoplazie extenzorů 
8. chybění nebo hypoplazie flexorů 

3. centrální paprsek (cleft hand) 
a) deficit centrálního paprsku 

1. typický deficitní 
a. metakarpy a prsty hypoplastické 
b. metakarpy hypoplastické, prsty chybí 
c. metakarpy a prsty chybí 

2. atypický  
a. syndaktylní typ 
b. polydaktylní typ 
c. monodaktylie 
d. jiné 

4. Intersegmentální (vložený) typ longitudinálního zbrždění 
a) Fokomelie 

1. proximální typ (ruka-předloktí-trup) 
2. distální typ (ruka-paže-trup) 
3. totální (ruka-trup) 

 

II. Chyba v diferenciaci částí (separaci) 
 

A. postihující měkké tkáně 
1. disseminované 

a) arthrogryphosis 
2. silná 
3. mírná 
4. střední 

2. postihující rameno 
a) nesestouplé rameno 

1. Sprengelovo rameno 
b) absence hrudních svalů (zahrnuje i Polandův sy) 

1. pectoralis major 
2. pectoralis minor a major 
3. jiné 

3. loket a předloktí 
a) aberantní svaly 

1. dlouhé extrinsic flexory 
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2. dlouhé extrinsic extenzory 
3. intrinsic ruky 
4. jiné 
 

4.      zápěstí a ruka 
a) kožní syndactylie (kompletní a inkompletní) 

1. radiální (v 1.meziprstí) 
2. centrální (2./3. meziprstí) 
3. ulnární (3. meziprstí) 
4. kombinace 1.-3. 

b) vrozené flekční kontraktury  (kamptodaktylie) 
1. 5. prst 
2. jiné 

c) thumb in palm. Deformita 
d) deviace prstů bez postižení kostí 

1. radiální/ulnární 
a. izolovaný prst 
b. vrozený ulnární drift (zahrnuje “windblown hand”) 

2. jiné 
e) lupavé prsty nebo palce 
f) jiné 

5. týkající se kůže 
a) pterygia lokte, axilly 
b) cutis aplasia congenita 
c) vrozeně vypouklé nehty 
d) deformity nehtů do špičky, volární nehty 
e) jiné 

 
B. zahrnující skelet 

1. rameno  
a) vrozený humerus  varus 
b) jiné 

2. loket  
a) synostóza 

1. humeroradiální 
2. humeroulnární 
3. celého lokte 

b) ankylóza lokte 
3. předloktí  

a) proximální radioulnární synostoza 
1. bez dislokace hlavičky radia 
2. s dislokací hlavičky radia 

b) distální radioulnární synostoza 
4. zápěstí a ruka 

a) synostoza karpu 
1. lunatum-triquetrum synostoza 
2. capitatum-hamatum synostoza 
3. scaphoideum-lunatum 

b) synostoza metakarpů 
1. synostoza prsteníček malíček 
2. jiné 

c) synostoza falang (kostní syndactylie, komplexní syndaktylie) 
1. radiální (1.-2. paprsek) 
2. centrální (2.-3., 3.-4. paprsek) 
3. ulnární (4.-5. paprsek) 
4. spojená “mitten” ruka (včetně Apert sy) 

d) symfalangie 
1. proximální interfalangeální kloub 
2. jiné 

e) vrozená deviace (clinodactylie) 
1. idiopatická klinodaktylie 

a. 5.prst (zahrnuje delta falanx) 
b. palec (zahrnuje delta falanx) 
c. jiné 

f) hypersegmentace 
1. tříčlánkový palec 
2. jiné 
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C. vrozené tumory 
1. vaskulární 

a) hemangiomy 
b) malformace 

1. kapilární 
a. port wine skvrny 
b. jiné 

2. venózní 
3. venolymfatické 
4. arteriální (včetně AV píštělí) 
5. lymfatické 

2. neurologické 
a) neurofibromatoza 
b) neuroblastom 
c) jiné 

3. pojivové tkáně 
a) juvenilní fibrom 
b) jiné 

4. skeletární (nezahrnuje syndromy nadměrného růstu) 
a) osteochondromatóza (zahrnuje mnohočetné vrozené exostozy) 
b) enchodromatóza 
c) fibrozní dysplazie 
d) epifyzeální abnormality 
e) jiné 

 
III. Zdvojení  

1. celá končetina 
2. humerus 
3. radius 
4. ulna  

a. zrcadlová ruka (mirror hand) 
b. jiné 

5. prsty  
a. polydactylie 

1. radiální (preaxiální, 1. paprsek, zahrnuje tříčlánkový palec) 
2. centrální 
3. ulnární (postaxiální, 5.paprsek) 
4. kombinace 

6. epifizeální 
a. 1. paprsek 
b. 2. paprsek 
c. jiný 

 
IV. Nadměrný růst 

1. celé horní končetiny 
a. hemihypertrofie 
b. spojené s vaskulárními změnami 
c. jiné 

2. části horní končetiny 

a. spojené s vaskulárními změnami 
b. jiné 

3. prstů 
a. makrodaktylie (gigantodactylie) 

1. spojené s vaskulárními změnami 
2. neurofibromatóza 
3. s kostními nebo chrupavčitými exostózami 
4. jiné 

 
V. Zpomalený růst 

1. celé horní končetiny 
2. předloktí a ruky 
3. samotné ruky 

a. úplné 
b. částečné 

4. metacarpů 
a. brachymetakarpie 

1. 5. paprsek 



Klasifikace vrozených vad ruky                    
 

 

 
                                                                       www.handsurgery.cz 

 

2. jiné 
b. jiné 

5. prstů 
a. brachysyndactylie 

1. s absencí hrudních svalů (Polandův sy) 
2. bez absence hrudních svalů 

b. brachydactylie 
1. defekt střední falangy pouze (brachymesofalangia) 
2. defekt dvou a více falang 
3. defekt proximální nebo distální falangy 
4. jiné 

 
VI. Zaškrceniny 

1. místní nekrózy 
a. zaškrcující pruhy 

1. s lymfedémem 
2. bez lymfedému 

b. akrosyndaktylie 
2. amputace (intrauterinní) 

a. zápěstí 
b. metakarpy 
c. prsty 
d. kombinace a. s b. nebo b. s c. 
e. jiné 

 
VII. Generalizované anomálie a syndromy 

 
 

Autoři: Swanson, Entin, Barsky 1968 
Uznávaná American Society for Surgery of the Hand and the International Federation of Societies for Surgery of the Hand  
Poznámka: jedna anomálie nebo skupina malformací může být zahrnuta ve více než jedné kategorii. Některé malformace, 
například tumorozní změny, nemusí být považovány za pravé anomálie končetin. 
Zdroj: McCarthy Plastic Surgery, Vol.8. Congenital Anomalies of the Hand 
 
 

Zpracoval: MUDr. Aleš Fibír 
Zveřejněno dne: 27. února 2006 


