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SynoviSynoviáálnlníí cystacysta
VychVycháázzíí z z facetovýchfacetových kloubkloubůů
–– Je tvoJe tvořřena synoviena synoviáálnlníí výstelkou a obsahuje synovivýstelkou a obsahuje synoviáálnlníí tekutinutekutinu

NejNejččastastěějjšíší v oblasti kloubv oblasti kloubůů s nejvs nejvěěttšíším rozsahem m rozsahem 
pohybupohybu
–– DolnDolníí lumblumbáálnlníí segmentysegmenty
–– BedernBederníí ppááteteřř 8888--99%99%

Zpravidla  u osob nad 65 letZpravidla  u osob nad 65 let
–– Zcela raritnZcela raritníí do 45 letdo 45 let

StabilnStabilníí neprogredujneprogredujííccíí potpotíížže mnoho lete mnoho let
JuxtaartikulJuxtaartikuláárnrníí cysta=cysta=
–– SynoviSynoviáálnlníí cystacysta
–– GanglionGanglionáárnrníí cystacysta



DiagnostikaDiagnostika
MRMR
–– HyperintenznHyperintenzníí llééze v T2 (voda)ze v T2 (voda)
RTG dynamickRTG dynamickéé snsníímkymky
–– PrPrůůkaz kaz eventevent. . instabilityinstability
–– 40% degenerativn40% degenerativníí olistolistéézaza





SynoviSynoviáálnlníí cystacysta-- terapieterapie
AnalgetikaAnalgetika
InjekceInjekce
–– Aspirace obsahu s Aspirace obsahu s instilacinstilacíí kortikoidkortikoidůů
–– Kortikoidy Kortikoidy epidurepiduráálnlněě
–– Kortikoidy Kortikoidy intraartikulintraartikuláárnrněě
MikrodekompreseMikrodekomprese
–– RekurenceRekurence <20%<20%
Dekomprese (s fDekomprese (s fůůzzíí))
–– TrvalTrvaléé řřeeššeneníí

Zpravidla dočasné
řešení



BedernBederníí lipomatlipomatóózaza
AbnormAbnormáálnlníí akumulace tukovakumulace tukovéé tktkáánněě v pv pááteteřřnníím m 
kankanáálulu
SekundSekundáárnrníí
–– EndokrinopatieEndokrinopatie

CushingovaCushingova nemocnemoc
HypotyreHypotyreóózaza

–– SteroidnSteroidníí terapieterapie
–– MorbidnMorbidníí obezitaobezita

PrimPrimáárnrníí
Vztah mezi SEL a obezitou nenVztah mezi SEL a obezitou neníí zcela jasnýzcela jasný



BedernBederníí lipomatlipomatóózaza
PPřřevaevažžujujíí mumužžii
HrudnHrudníí a bederna bederníí úúsek psek pááteteřřee
Klinický obrazKlinický obraz
–– Komprese nervových Komprese nervových strukurstrukur
–– AsymptomatickýAsymptomatický prprůůbběěhh

TerapieTerapie
SymptomatickSymptomatickáá
–– Redukce hmotnosti a obvodu pasuRedukce hmotnosti a obvodu pasu
–– SnSníížženeníí ddáávky kortikoidvky kortikoidůů
–– LLééččba ba endokrinopatieendokrinopatie

ChirurgickChirurgickáá





PagetovaPagetova chorobachoroba
MetabolickMetabolickéé kostnkostníí onemocnonemocněěnníí neznneznáámméé etiologieetiologie
ExcesivnExcesivníí ppřřestavba kostiestavba kosti
–– TvarovTvarováá dekonfiguracedekonfigurace

5% populace5% populace
–– >50 let, z>50 let, zřříídka do 20, nad 80 let 10% populacedka do 20, nad 80 let 10% populace

DiagnostikaDiagnostika
–– RTG, CT, MR, RTG, CT, MR, scintigrafiescintigrafie
–– AF, AF, hydroxyprolinhydroxyprolin/mo/močč

TerapieTerapie
–– BifosfonBifosfonáátyty
–– CalcitoninCalcitonin



AchondroplazieAchondroplazie

DysproporDysproporččnníí nanismusnanismus
AD dAD děědidiččnost, 80nost, 80--90% nov90% novéé mutacemutace
99% tvo99% tvořříí 2 mutace v FGFR32 mutace v FGFR3
ProgredujProgredujííccíí transverztransverzáálnlníí stenstenóózaza
HrudnHrudníí kyfkyfóóza a akcentovanza a akcentovanáá bedernbederníí
lordlordóózaza
ZnZnáámky LSS v mky LSS v ččasnasnéé dospdospěělostilosti



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


