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SOUHRN

Ryznarová Z, Mašek M, Obenberger J. 

Oboustranná disekující osteochondróza 

laterálního kondylu femuru u pacientky 

s nail-patela syndromem 

Autoři popisují případ oboustranné dise-

kující osteochondrózy laterálních kondylů 

femurů u pacientky s nail-patela syndro-

mem, který je vzácnou autozomálně do-

minantně dědičnou poruchou tkání ekto-

dermálního a mezodermálního původu. 

Syndrom charakterizuje dysplazie nehtů, 

kostně–kloubní postižení a zvýšený výskyt 

nefropatií a glaukomu. Typické postižení 

patel s jejich laterální subluxací a hypo-

plazií bylo v publikovaném případu pro-

vázeno disekující osteochondrózou s roz-

sáhlým postižením laterálních kondylů 

femurů. Vyšetření magnetickou rezonancí 

poskytlo cenné informace o stupni defor-

mace kondylů femurů, o měkkotkáňových 

strukturách a stavu chrupavek kolenních 

kloubů.

Klíčová slova: 

disekující osteochonróza, magnetická re-

zonance, nail-patela syndrom. 

SUMMARY

Ryznarová Z, Mašek M, Obenberger J. 

Bilateral osteochondrosis dissecans of 

lateral femoral condyles in female with 

nail-patella syndrome

Authors describe a case of bilateral os-

teochondrosis dissecans of lateral femo-

ral condyles in a female with nail-patella 

syndrome, a rare autosomal-dominant 

disorder of ectodermal and mesodermal 

development. Syndrome is characterized 

by nail dysplasia, involvement of the bones 

and joints, nephropathy, and presence of 

glaucoma. The case report documents fea-

sibility and diagnostic value of magnetic 

resonance imaging of the knee joints in 

this disorder.

Key words: osteochondrosis dissecans, 

magnetic resonance imaging, nail-patella 

syndrome. 
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ÚVOD

Nail-patela syndrom je vzácná autozomálně dominantně 

dědičná porucha tkání ektodermálního a mezodermálního 

původu charakterizovaná dysplazií nehtů, kosterním po-

stižením, nefropatií a glaukomem. Výskyt se odhaduje na 

1:50 000 živě narozených jedinců. O rodinném výskytu roz-

hoduje variabilně expresivní gen o vysoké penetraci.

KAZUISTIKA

Čtyřiadvacetiletá pacientka s negativní rodinnou anamnézou 

se dostavila na Ortopedickou kliniku IPVZ pro stupňující se 

bolesti kolenních kloubů. Ve věku 11 let byla u pacientky 

na jiném pracovišti provedena plastika vazu sec. Godweith-

-Roux oboustranně. Bolesti poté progredovaly a v 17 letech 

pacientka podstoupila artroskopii levého kolenního kloubu, 

bez dalšího zákroku. U pacientky stále přetrvávají bolesti ko-

lenních kloubů a otoky, palpační bolestivost v oblasti obou 

patel, výraznější vlevo. Při fyzikálním vyšetření jsou pately 

laterálně subluxované. Hybnost kolenních kloubů je algicky 

omezená. Palpační citlivost uvádí pacientka také v oblasti 

obou loketních kloubů, které nejsou deformované a jejich 

hybnost je volná. Od narození trpí roztřepením nehtů. Před 

10 lety byl u ní při genetickém vyšetření diagnostikován 

nail-patela syndrom. 

Postižené části skeletu jsme zobrazili klasickými rtg sním-

ky ve standardních projekcích. U kolenních kloubů byly kro-

mě dvou základních projekcí provedeny také axiální snímky 

na patelu (defilé patel 30°, 60°a 90°). U pacientky dominuje 

skeletální postižení. Asymptomatický je nález tzv. „iliakál-

ních rohů“ a oboustranného protažení spina iliaca anterior 

superior na pánvi (obr. 1) a stejně tak i hypoplazie laterál-

Obr. 1. Bilaterální symetrické exostotické 
dorzolaterální prominence kyčelních kostí 
– tzv. „iliakální rohy“ a oboustranné pro-
tažení spina iliaca anterior superior v AP 
projekci
Fig. 1. Bilateral symmetric dorsolateral 
exostoses of the iliac bones – „iliac horns“ 
with bilateral elongated anterior iliac spi-
ne, antero-posterior projection

Obr. 2. Disekující osteochondróza laterál-
ních kondylů femurů v AP projekci
Fig. 2. Osteochondrosis dissecans of the la-
teral femoral condyles
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ních epikondylů distálních humerů. Pately jsou oboustranně 

hypoplastické s kraniální a laterální subluxací. Oboustranně 

je patrna disekující osteochondróza laterálních kondylů fe-

murů (obr. 2). 

Kolenní klouby byly vyšetřeny i magnetickou rezonancí 

(MR) na přístroji Avanto 1,5 T (Siemens, Erlangen, Němec-

ko) s použitím spine a body cívky s využitím paralelních 

akvizičních technik (GRAPPA).

MR obrazy byly zhotoveny v sagitální a koronární rovině, 

pro zobrazení pately byla doplněna jedna sekvence v axiální 

rovině. Bylo použito sekvencí PD TSE(TR 2500, TE 16) s po-

tlačením tuku, STIR (TR 6260, TE 71) a TrueFISP 3D (TR 

9,0, TE 3,3) s excitací vody. 

Ligamentózní aparát, menisky, ale i signál chrupavky jsou 

dobře hodnotitelné na TSE sekvenci v PD obrazech. Signál 

chrupavky je nejlépe hodnotitelný v TrueFISP 3D sekvenci 

s excitací vody, navíc zmnožená nitrokloubní náplň při reak-

tivní synovitidě zlepšila u pacientky přehlednost nitrokloub-

ních struktur. 

Oboustranně jsme nalezli disekující osteochondrózu la-

terálního kondylu femuru s postižením jeho velké dorzální 

části s fragmentací a následnou deformací.

Vlevo jsou patrny dva disekáty in situ, které zůstávají 

spojeny fibrózní tkání s mateřskou kostí a jsou kryty tenkou 

vrstvou chrupavky bez známek zatékání zmnožené nitro-

kloubní tekutiny do lůžka (obr. 4). 

Vpravo byly fragmenty nahrazeny granulační a vazivo-

vou tkání, kopírující původní tvar kondylu s tenkou vrstvou 

chrupavky s několika cystickými okrsky v lůžku osteochon-

drózy (obr. 6). Drobný oddělený fragment se jako kloubní 

myška zobrazuje při dorzomediálním obvodu laterálního 

kondylu (obr. 7).

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 8

Obr. 5 Obr. 7Obr. 6

Obr. 3, 4. Levé koleno – T2 TrueFISP 3D WE. Vpravo je sagitální řez laterál-
ním kondylem, kostní fragmenty zůstávají v lůžku osteochondrózy kryté ten-
kou vrstvou chrupavky; vlevo pro srovnání sagitální řez normálním mediálním 
kondylem.
Fig. 3, 4. Left knee joint – T2 w.o. TrueFISP 3D WE (water excitation) 
sequence. Bony fragments remain in their osteochondral bed covered by thin 
cartilagenous layer; normal medial condyle.

Obr. 5, 6. Pravé koleno – T2 TrueFISP 3D WE. Vpravo je sagitální řez late-
rálním kondylem, disekáty byly nahrazeny vazivovou a granulační tkání, kopí-
rující původní tvar kondylu (šipka), ztluštělá mediopatelární plika (>>),cystické 
okrsky v lůžku osteochondrózy; vlevo pro srovnání sagitální řez normálním 
mediálním kondylem. 
Fig. 5, 6. Right knee joint – T2 w.o. TrueFISP 3D WE (water excitation) 
sequence. Dissected fragments of the lateral condyle replaced by fibrous 

tissue and granulations (arrow), thickened mediopatellar plica (double 
arrowhead), cystic formations in the osteochondral bed; normal medial con-
dyle.

Obr. 7. Pravé koleno – PD TSE FS v sagitální rovině. Kloubní myška při 
mediálním obvodu laterálního kondylu pravého femuru (krátká šipka); ztluš-
tělá mediopatelární plika (dlouhá šipka).
Fig. 7. Right knee joint – sagittal proton-density weighted TSE sequence. 
Loose articular body at the medial edge of the lateral femoral condyle on the 
right side (short arrow); thickened mediopatellar plica (long arrow).

Obr. 8. Levé koleno – PD TSE FS v sagitální rovině. Disekující osteochon-
dróza laterálního kondylu levého femuru.
Fig. 8. Left knee joint – sagittal proton-density weighted TSE sequence. 
Osteochondrosis dissecans of the lateral femoral condyle.
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Při disekující osteochondróze jde o nekrózu ohraničené-

ho ložiska subchondrální kosti. Nad ním ležící chrupavka je 

zpočátku intaktní, ale pokud není včas zahájeno léčení, nebo 

pokud se spontánně nezhojí, dochází k degenerativním změ-

nám a jejímu odtržení (1). V našem případě bylo zachyceno 

pozdější stadium, kdy došlo k částečné reparaci a remodela-

ci kondylu. Subchondrální edém charakteristický pro akutní 

trauma nebyl patrný. 

Disekující osteochondróza laterálního kondylu femuru 

se v populaci vyskytuje v 15 %, zatímco na mediální kondyl 

připadá 80 % případů (1). V souvislosti s nail-patela syn-

dromem je disekující osteochondróza laterálního kondylu 

femuru zahrnována mezi ojedinělé nálezy (2). V našem pří-

padě byl raritní bilaterální výskyt a rovněž celkový rozsah 

postižení kondylů. Lze předpokládat, že vznik disekující os-

teochondrózy souvisí s poruchou pojiva a sekundárně i změ-

nou biomechanických poměrů v kolenním kloubu u tohoto 

syndromu. Pro pacienta představuje tato komplikace zdroj 

obtíží a riziko rozvoje těžké sekundární artrózy.

DISKUZE

Za klinický projev nail-patela syndromu jsou zodpovědné 

mutace genu kódujícího transkripční faktor LMX1B, který je 

lokalizován na dlouhém raménku 9 chromozómu (9q34.1) 

v blízkosti lokusu pro ABO krevní skupinu (1, 3–10). Z uve-

deného vyplývá, že postižení členové rodiny budou mít 

stejnou krevní skupinu, přičemž ale nebylo prokázáno, že 

by některá krevní skupina byla postižena častěji (3). Stupeň 

postižení je velmi různý, a to i v rámci téže rodiny (4). V ná-

mi publikovaném případě šlo o spontánní mutaci bez jiného 

výskytu onemocnění v rodině. 

Rentgenologicky je syndrom charakterizován typickou 

triádou: hypoplazie či aplazie patel, iliakální rohy dorzálně 

na lopatách kyčelních kostí a deformace nebo luxace hlavič-

ky radia. K těmto postižením se přidává dysplazie nehtů, po-

stižení ledvin a očí.

Dysplazie nehtů se vyskytuje v 80–90 % případů u pa-

cientů s nail-patela syndromen (8). Nehty mohou někdy 

zcela chybět, častěji jsou ale hypoplastické nebo dysplastic-

ké. Predominantně jsou postiženy prsty na ruce s klesající 

četností od palce k malíku, přičemž nejčastěji bývá postižen 

palec a ukazovák (5, 8). 

Ze skeletálních abnormalit činí obtíže zpravidla postižení 

kolenních kloubů a pately. Pacienti přicházejí nejčastěji pro 

patelární instabilitu a bolesti kolenních kloubů. 

Postižení pately je popisováno v 90 % případů, z toho 

o aplazii jde ve 20 % (3, 7). Hypoplazie a aplazie pately ve-

dou k opakovaným a habituálním luxacím, jejichž časná 

chirurgická korekce může zabránit sekundárním deformi-

tám a poruchám růstu (3, 7). Některé publikace poukazují 

na ventrální oploštění mediálního kondylu trochley femu-

ru (11), což vzhledem k laterální subluxaci či luxaci pately 

představuje paradoxní lokalizaci. U pacientky jsme shodně 

s tímto poznatkem pozorovali asymetrii ve ventrální promi-

nenci kondylů; vpravo byl mediální kondyl femuru menší, 

ventrálně oploštělý. Vpravo byla navíc nalezena i fibroticky 

ztluštělá mediopatelární plika, která by mohla být rovněž 

zdrojem dráždění. 

Synoviální pliky kolenního kloubu jsou embryonální po-

zůstatky. Výskyt perzistujících synoviálních plik se uvádí mezi 

20–60 % (12). Rozlišuje se plica suprapatellaris, plica mediopa-

tellaris, plica lateralis patellae a plica infrapatellaris (obr. 9). 

Většinou jsou asymptomatické, ale v rámci různých 

kloubních onemocnění se na nich mohou spolupodílet (12). 

Opakovaná mikrotraumata vedou k fibrotizaci plik, tím je 

snížena jejich elasticita, sekundárně pak dochází k poško-

zení chrupavky a defektům na korespondujících chrupavči-

tých plochách (12). V souvislosti s nail-patela syndromem je 

v dostupné literatuře 1× zmiňován výskyt synoviálních plik 

v kolenním kloubu (9). Jejich přítomnost je zřejmě zodpo-

vědná za část charakteristických symptomů u těchto pacien-

tů. Spojení nail-patela syndromu s plica syndromem nazna-

čuje jakousi náchylnost k oslabení pojiva a měkkotkáňových 

kloubních struktur u popisovaného syndromu. S tím souvisí 

i bilaterálnost výskytu disekce kondylů femurů, představující 

zcela ojedinělý nález. 

Iliakální rohy (s výskytem 70–80 %) jsou považovány za 

patognomický rys tohoto syndromu (4). Jde o bilaterální sy-

metrické exostotické dorzolaterální prominence kyčelních 

kostí v místech úponu m. gluteus medius. Bývají asympto-

matické a nevyžadují léčbu. Jejich unilaterální výskyt je ex-

trémně vzácný (13).

Součástí syndromu bývá dysplazie loktů, která se vysky-

tuje v 92,5 % případů (4). Jde většinou o hypoplazii hlavičky 

radia s její dorzolaterální subluxací a hypoplazii laterálního 

epikondylu humeru a prominenci mediálního epikondylu 

(2). Méně často jsou popisovány deformity nohy typu equi-

novarus a equinovalgus (4). Z dalších kosterních postižení se 

může vyskytnout hypoplastická lopatka s glenoidální dyspla-

zií, pectus carinatum, skolióza, asymetrický vývoj kloubů 

a laxicita kloubů prstů (14). Popsána byla celá řada dalších 

kostních změn, zřejmě spíše nahodilých. V poslední době 

byla pozorováno i gastrointestinální postižení, neurologické 

a vazomotorické poruchy (2).

U tohoto syndromu je závažné renální postižení, vyskytu-

jící se téměř u poloviny pacientů s nail-patela syndromem (8). 

Obr. 9. Převzaté schéma (dle 12) ukazuje rozložení synoviálních plik 
v kolenním kloubu; 1 – plica suprapatellaris, 2 – plica mediopatellaris, 
3 – plica infrapatellaris 
Fig. 9. Diagrammatic representation of synovial plicae in the knee 
joint after Breitenseher (12): 1 – plica suprapatellaris, 2 – plica mediopa-
tellaris, 3 – plica infrapatellaris
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Berquiristáin et al. uvádí výskyt nefropatie v rozmezí 30 až 

60 % (3). Její závažnost je velmi různá – od asymptomatické 

proteinurie, hematurie až po těžkou renální insuficienci. Až 

10 % pacientů s renálním postižením umírá na renální selhá-

ní (7).

Oční změny v souvislosti s nail-patela syndromem byly 

poprvé zmíněny v roce 1967, kdy Lester popsal hyperpig-

mentovaný pupilární lem duhovky; později byla popsána 

sclerocornea a v roce 1997 (Richter) glaukom (6). Jeho in-

cidence zatím není známa, v literatuře bylo publikováno jen 

několik případů.

U pacientů s kongenitální hypoplazií či aplazií pately lze 

do diferenciální diagnostiky zahrnout „small patella syn-

drom“, izolovanou patelární aplazii nebo hypoplazii, Meie-

rův–Gorlinův syndrom, RAPADILINO syndrom a genito-

patelární syndrom. 

ZÁVĚR

Hlavním důvodem návštěvy zdravotnického zařízení u pa-

cientů s nail-patela syndromem bývá kloubní postižení. 

Kolenní klouby patří mezi nejčastěji postižené a jako nos-

né klouby jsou zdrojem největších obtíží. Výskyt disekující 

osteochondrózy u pacientů s nail-patela syndromem je oje-

dinělý. V našem případě šlo o rozsáhlé stranově symetrické 

postižení laterálních kondylů femurů, dobře patrné již na 

klasických RTG snímcích. Magnetická rezonance však po-

skytla podrobnou informaci o skutečném rozsahu deforma-

cí a fragmentaci kondylů, stavu měkkotkáňových struktur 

a zejména kloubních chrupavek. Při zobrazení chrupavky se 

z gradient echo sekvencí osvědčuje T2 TrueFISP 3D s exci-

tací vody, umožňující následně i multiplanární rekonstrukce 

(MPR). 

Příležitost vyšetření tohoto vzácného syndromu magne-

tickou rezonancí a ojedinělost změn na kondylech obou fe-

murů byly hlavními důvody publikace tohoto pozorování. 

U choroby je nutno myslet i na její další složky, z nichž 

život ohrožujícím může být renální postižení, které bývá až 

v polovině případů součástí tohoto syndromu. Renální scre-

ening je u pacientů doporučován v ročních intervalech od 

narození (2). V dospělosti je potom nutný screening galu-

komu v jednoletém až dvouletém intervalu (2, 6). U žen je 

v případě těhotenství vhodné genetické poradenství.
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