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Úvod: 
Opožděné hojení a vznik pakloubu patří mezi obávané poruchy 
kostního hojení a jejich léčení je obtížné. Ani při radikálním 
přístupu není vždy úspěšné. Pomocí distanční elektroterapie se 
několikrát podařilo tvořící se, nebo již vytvořené paklouby, zhojit. 
Poslední dokumentovaný pří-pad chceme prezentovat.

Metodika: 
Distanční elektroterapie (DET) je založena na aplikaci 
specifických elektromagnetických impulzů, kdy ve tkáních 
vznikají indukované elektrické proudy (Faradayovy proudy). 
V našem případě jsme použili klasických SP proudů podle 
Basseta o frekvenci 72 Hz, které prokazatelně zlepšují kostní 
hojení na principu optimalizace tkáňové trofiky, nelze vyloučit ani 
zlepšování průniku vápenatých iontů přes buněčnou membránu.

Na rozdíl od klasické léčby magnetickým polem zde vzhledem 
ke krátkému dosahu účinku prakticky nehrozí poškození 
personálu, spolupacientů.. Navíc, jak jsme prokázali pomocí 
matematického mo-delování i experimentálně, že aplikace 

Basetových proudů formou distanční elektroterapie nemá 
mechanický ani tepelný vliv na implantované kovy, a proto, 
na rozdíl od některých jiných forem elek-troterapie, zde nehrozí 
nežádoucí účinky, jako je například ohřev kovových implantátů .
Jako první s úspěchem aplikoval metodu distanční elektroterapie 
Basset, především při léčení Perthesovy choroby. Během vývoje 
metody se používají poněkud vyšší hodnoty magnetického pole, 
a tak se podstatně zkrátila doba aplikace. Původní frekvence 
rozšířily na prakticky celé spektrum nízkofrekvenční a v poslední 
době i středofrekvenční terapie.
Studiemi byly prokázány i vysoké analgetické účinky – na souboru 
340 pacientů s bolestmi pohybového aparátu traumatického 
původu, s artrózami a chondromalaciemi, s vertebrogenními 
algickými syndromy, entezopatiemi a podobnými stavy. Ústup 
bolesti se vyhodnocoval pomocí subjektivní biometrické škály 
po sérii 10 aplikací trvajících 10-30 minut.(obr. 2)

Jinou naší studií byly prokázány hojivé účinky na bércové vředy 
různého původu (6), kdy se hojení oproti klasické metodě 
urychluje o 45–300 % podle etiologie defektu.

Statistické hodnocení úspěšnosti metody distanční elektroterapie pro léčbu poruch hojení kosti je obtížné z mnoha 
důvodů, především pro velkou variabilitu při různých případech. Proto přinášíme kasuistiku, která je typická a roz-
hodně není ojedinělá.

Kasuistika:
OA: 7. 2. 06 pád –  zhmoždění l. kolene a kyčle, 2x fr. l. hlezna před 10 l., fr. l. hlezna před 10 l., ART 

hypertenze 8 l., nyní komp., sledována na plicním odd. pro CHOPN, sy AP, stav po Coll. fr. 
vlevo v 5/2013, dlouhodobě léčena pro flebolymedém DK a osteoporózu

NO: 25. 7. 2013 –  úraz, upadla doma na schodech Rtg: kominutivní fr. distální metafýzy radia v dorzálním 
úhlovém postavení s mírným zkrácením, repozice v LA, sádrová fixace, postavení 
vyhovující

  5. 9. 2013 –  ortop. kontrola Rtg: zlomenina distálního konce předloktí se hojí v dobrém postavení, linie 
patrná, kalcifikace v arteriích, rozcvičovat zápěstí ve vlažné vodě, při zátěži fixovat ortézou, 
vhodná řízená RHC k rozcvičení ramene a zápěstí 

   Pacientka byla přijata na lůžkové rehabilitační oddělení: kde byla hospitalizována do 30. 9. 2013, 
komplexní léčba včetně LTV zápěstí, dne 26. 9. 2013 poprvé zmíněna možnost pakloubu. 

   Předána na spádové ambulantní chirurgické a rehabilitační oddělení:  
4. 11. 2013  chir. kontrola: st. po fr. dist. radia v dobrém postavení nezhojené. Operační řešení nemocná 

neguje Rtg: v AP projekci imponuje jako tvorba pakloubu, charakteristická sklerotizace 
v oblasti konců kostních úlomků. V bočné projekci přemosťující svalek. RHC vyšetření: 
kromě terapie zmrzlého ramene aplikovány Bassetovy proudy 3x týdně á 30 minut na levé 
zápěstí 

  26. 11. 2013  rtg: postavení beze změny, zřetelná progrese hojení ve vyhovujícím postavení chir. vyš.: 
bez otoku, bolest minimální, hybnost omezená, nadále ortéza, snímat na noc nadále 
rehabilitační léčba 

  17. 12. 2013  rtg: postavení beze změny,ideální, zřetelná progrese hojení, výrazná osteoporóza chir. vyš.: 
nadále ortéza, klid, studené obklady 

  6. 2. 2014  rtg: na ko snímku bez SF postavení beze změny, vyhovující, kompletně zhojeno, osteoporóza 
ortézu odkládat, rehabilitační léčba

Závěr:
Fyzikální terapie, pokud je správně podávána, může významně přispět ke zlepšení kvality léčby 
v mnoha oborech medicíny. Jedním z příkladů je, jak se zdá, i využití Bassetových SP proudů formou 
distanční elektroterapie k profylaxi a především jako vhodný příspěvek k léčení poruch hojení kosti 
při frakturách. K definitivnímu průkazu účinnosti bude ještě nutná experimentální, případně klinická 
studie. U naší pacientky nelze jedno-značně hovořit o zhojení typického pakloubu, je však možno 
říci, že je vysoká pravděpodobnost, že Bassetovy proudy, podávané formou distanční elektroterapie, 
pozitivně zasahují při poruchách kostního hojení.


