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Přehled operačních metod u vertebrogenních onemocnění, failed back surgery syndrom

indiindikacekace::

•• ppřřednedníí

•• zadnzadníí

•• kombinovankombinovanéé výkonyvýkony

NejlepNejlepšíší výsledky výsledky –– trvtrváánníí CSM do 1 rokuCSM do 1 roku

Progredující cervikální spondylogenní myelopatie

(CSM)

ProgredujProgredujííccíí cervikcervikáálnlníí spondylogennspondylogenníí myelopatiemyelopatie

(CSM)(CSM)
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Přední výkonyPPřřednedníí výkonyvýkony

1 1 –– 3 et3 etáážžee

zlepzlepššeneníí 75% 75% 

(literatura 50 (literatura 50 –– 94%)94%)
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((modifmodif.. HirabayashiHirabayashihoho openopen doordoor

laminoplastlaminoplastikaika) ) 

zlepzlepššeneníí 65% 65% pacpac.  (53 .  (53 –– 86% v lit.)86% v lit.)

Zadní výkonyZadnZadníí výkonyvýkony
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PPřřednedníí ZadnZadníí openopen doordoor laminoplastlaminoplastikaika

dedekkompresompresee,  f,  fúúzeze a a dlahadlaha 2 2 -- 5 5 laminlamin

Jedna Jedna -- dvdvěě etetáážže e 

ZlepZlepššeneníí u vu vššech pacientech pacientůů

Kombinované výkony v jedné anestéziiKombinovanKombinovanéé výkony v jednvýkony v jednéé anestanestééziizii
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Deformity pDeformity pááteteřře e –– indikace operace v indikace operace v 
dospdospěělosti:losti:

skoliskolióózy degenerativnzy degenerativníí -- spojenspojenéé se spinse spináálnlníí
stenstenóózouzou

bolesti nereagujbolesti nereagujííccíí na konzervativnna konzervativníí llééččeneníí, s , s 
nervovým postinervovým postižženeníímm
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SpondylolýzaSpondylolýza

reparace reparace istmuistmu

posterolaterposterolateráálnlníí ffúúze s instrumentacze s instrumentacíí
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SpondylolistSpondylolistéézaza

1. Dekomprese1. Dekomprese

2. 2. PosterolaterPosterolateráálnlníí ffúúze (PLF) s/bez instrument.ze (PLF) s/bez instrument.

3. PLF, dekomprese, instrumentace3. PLF, dekomprese, instrumentace

4. 4. ČČáástesteččnnáá -- úúplnplnáá repozice zad. repozice zad. instruminstrum. . 

360360°° ffúúze:  PLIF ze:  PLIF -- TLIF, ALIFTLIF, ALIF
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NNáádory pdory pááteteřře e –– indikace operace:indikace operace:

hrozhrozííccíí/p/přříítomný kolaps ttomný kolaps těěla obratlela obratle
hrozhrozííccíí/p/přříítomný nervový ntomný nervový náálezlez
progredujprogredujííccíí nervový nnervový náálezlez

PrognPrognóóza nad 3 mza nad 3 měěssííce (6 týdnce (6 týdnůů?)?)
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Indikace typu výkonuIndikace typu výkonu

lokalizacelokalizace
rozsah nrozsah náádorudoru
vvěěkk
stav pacientastav pacienta
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ZadnZadníí výkonyvýkony

posterolaterposterolateráálnlníí dekompresedekomprese

dekomprese a instrumentacedekomprese a instrumentace

dekomprdekompr., ., instruminstrum., f., fúúzeze
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PPřřednedníí výkony výkony -- dekomprese, ndekomprese, nááhrada thrada těěla obratlela obratle

kostnkostníí cement armovaný K drcement armovaný K dráátyty
autoautoššttěěpp z pz páánvenve
alloalloššttěěpp
klklíícky cky -- HarmsHarmsůůvv kokošíšíkk

-- expanznexpanzníí -- napnapřř. . SynexSynex
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KombinovanKombinovanéé výkonyvýkony

2 týmy2 týmy

v jednv jednéé dobdoběě s ps přřetoetoččeneníím pacientam pacienta

ve dvou dobve dvou dobáách ch -- s odstupem týdnes odstupem týdne

((peroperaperoperaččnníí krvkrváácenceníí))
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CCííle operale operaččnníího lho lééččeneníí

zlepzlepššeneníí/prevence nerv. posti/prevence nerv. postižženeníí

obnovenobnoveníí stability pstability pááteteřřee

úúleva od bolestleva od bolestíí

zlepzlepššeneníí kvality kvality žživotaivota
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Osteomyelitidy pOsteomyelitidy pááteteřřee

nereagujnereagujííccíí na lna lééččbu antibiotikybu antibiotiky

(2 týdny)(2 týdny)

vznik vznik ppíšíšttěělele, abscesu, abscesu

vznik, zhorvznik, zhorššovováánníí nervovnervovéého nho náálezulezu
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Výkony pVýkony přřednedníí, zadn, zadníí, kombinovan, kombinovanéé

resekce loresekce ložžiska ziska záánněětutu

nnááhrada hrada autoautoššttěěpempem, titanovým , titanovým 

implantimplantáátem tem 

instrumentace (pinstrumentace (přřednedníí -- zadnzadníí))
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DegenerativnDegenerativníí onemocnonemocněěnníí diskdiskůů
((osteochondrozaosteochondroza) ) –– ppřřirozený prirozený průůbběěh:h:

stadium dysfunkcestadium dysfunkce

stadium nestabilitystadium nestability

stadium stabilizacestadium stabilizace
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Hernie disku Hernie disku –– operujeme:operujeme:

pouze jasnpouze jasnéé ppřříípadypady

kokořřenovenováá symptomatologiesymptomatologie,   ,   

nereagujnereagujííccíí na na konzkonz. l. lééččbu 6 týdnbu 6 týdnůů
syndromy syndromy kaudykaudy

!! !! ProtruzeProtruze nenneníí indikacindikacíí k operaci !!k operaci !!
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DiskektomieDiskektomie -- dekompresedekomprese

konvenkonvenččnníí -- otevotevřřenenáá

pod mikroskopem pod mikroskopem -- mméénněě invazivninvazivníí

(endoskopick(endoskopickáá))
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FunkFunkččnníí nnááhrada disku hrada disku -- napnapřř. . ProdiscProdisc
(endoprot(endoprotééza za -- titan destititan destiččky ky -- PE)PE)

indikace pindikace přři nei neúúspspěěššnnéém konzervativnm konzervativníímm

llééččeneníí bolestbolestíí v kv křříížži nad 6 mi nad 6 měěssííccůů (L2 (L2 -- S1)S1)

normnormáálnlníí i.v. kloubyi.v. klouby

nepnepřříítomnost tomnost -- spondylolistspondylolistéézyzy

-- spinspináálnlníí stenstenóózyzy

snsníížženeníí disku na disku na ½½ (4 mm)(4 mm)
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DynamickDynamickáá stabilizace stabilizace –– napnapřř. DYNESYS. DYNESYS

titanovtitanovéé ššrouby spojenrouby spojenéé tkanictkanicíí a va váálcem z umlcem z uměělléé hmoty (bez fhmoty (bez fúúze) ze) 

-- úúhlovhlováá, transla, translaččnníí nestabilitanestabilita

-- v kombinaci s operacv kombinaci s operacíí herniehernie

-- spinspináálnlníí stenstenóózyzy
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SpinSpináálnlníí stenstenóózaza

Centrální stenóza 
LaterLateráálnlníí stenstenóózaza

-- laterlateráálnlníí recessusrecessus
-- kokořřenový kanenový kanááll
-- foraminumforaminum
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VyVyššetetřřeneníí L pL pááteteřřee

-- prostprostéé rtgrtg snsníímky  AP a bomky  AP a boččnníí

-- funkfunkččnníí snsníímky ( flexe / extenze )mky ( flexe / extenze )

-- pak MRI pak MRI -- CTCT
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InstabilitaInstabilita: dg na funk: dg na funkččnníích ch rtgrtg

ppřři nei neúúspspěěchu konzervativnchu konzervativníí llééččbyby

řřeeššeneníí ffúúzzíí a instrumentaca instrumentacíí nebonebo

řřeeššeneníí dynamickou stabilizacdynamickou stabilizacíí DYNESYSDYNESYS
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LLééččeneníí ttěžěžšíších, ch, progredujprogredujííccííchch forem lumbforem lumbáálnlníí spinspináálnlníí stenstenóózyzy

PosteroLaterPosteroLateráálnlníí –– PL dekomprese PL dekomprese 

PL Dekomprese (PLD) + fPL Dekomprese (PLD) + fúúze (F)ze (F)

PLD + F + instrumentacePLD + F + instrumentace

((transpedikultranspedikuláárnrníí ššrouby)rouby)
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360360°° ffúúze: ze: 
ZadnZadníí výkonvýkon–– PosterolaterPosterolateráálnlníí ffúúzeze
+                      PLIF (+                      PLIF (ššttěěpy, klpy, klíícky) cky) 
nebo                TLIF nebo                TLIF 
Kombinovaný výkon zadnKombinovaný výkon zadníí + p+ přřednedníí
ffúúzeze

DekomprDekompr., f., fúúze, ze, transpedtransped. . ššroubyrouby
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KomplikaceKomplikace

poranporaněěnníí durduráálnlnííhoho vaku, kovaku, kořřenenůů
infektinfekt v operav operaččnníí rráánněě
uroinfekturoinfekt, plicn, plicníí embolieembolie
amentnamentněě delirantndelirantníí stavystavy
pozdnpozdníí -- instabilitainstabilita nad fnad fúúzzíí, FBSS, FBSS
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FailedFailed backback surgerysurgery syndrom syndrom -- FBSSFBSS

po operacpo operacíích bedernch bederníí ppááteteřřee

velkvelkéé bolesti, s vyzabolesti, s vyzařřovováánníím, m, antalgickantalgickéé drdržženeníí, poruchy , poruchy 
spspáánku, nerv pnku, nerv přřííznakyznaky

KomplexnKomplexníí ppééčče e –– psycholog, neurolog, psycholog, neurolog, fyzioterapeutfyzioterapeut, , 
algeziologalgeziolog

NEJLEPNEJLEPŠÍŠÍ –– PREVENCE PREVENCE –– SPRSPRÁÁVNVNÉÉ INDIKACE,  INDIKACE,  
TECHNIKA OPERACE TECHNIKA OPERACE ……
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OperaOperaččnníí llééččeneníí FBSS FBSS -- obtobtíížžnnéé

ProbatornProbatorníí nalonaložženeníí zevnzevníího ho fixfixáátorutoru -- ojedinojediněělele

Dekomprese, pDekomprese, přřednedníí a zadna zadníí (360(360°°) f) fúúze s ze s 
instrumentacinstrumentacíí

PrvnPrvníí operace poperace pááteteřře e –– efekt 70 efekt 70 -- 90%90%

KaKažžddáá operace poperace pááteteřře me máá minim o 10minim o 10--20% ni20% nižžšíší
nadnaděěji na ji na úúspspěěchch
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FBSS FBSS –– neuromodulaceneuromodulace

ImplantabilnImplantabilníí programovatelnprogramovatelnéé infuzninfuzníí
pumpy (morfin)pumpy (morfin)

MMíšíšnníí stimulacestimulace
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MMíšíšnníí / / epidurepiduráálnlníí stimulacestimulace

neuropatickneuropatickáá bolestbolest

pepeččlivý výblivý výběěr pacientr pacientůů

failedfailed backback surgerysurgery syndromsyndrom

-- pouze zmpouze zmíírnrněěnníí bolestbolestíí
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MMíšíšnníí stimulacestimulace

perkutperkutáánnnníí implantaceimplantace
(elektrody 4 (elektrody 4 –– 8 pol8 poláárnrníí)) epidurepiduráálnlněě
laminotomielaminotomie v lok.anestv lok.anestééziizii
testovactestovacíí obdobobdobíí 1 m1 měěssíícc
úúleva bolestleva bolestíí vvííce nece nežž 50%50%
pak definitivnpak definitivníí implantaceimplantace

University Hospital Brno, University Hospital Brno, OrthopaedicOrthopaedic Dept BrnoDept Brno--BohuniceBohunice
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