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CT, bezpeCT, bezpeččnnáá zobrazovaczobrazovacíí
modalita pro cmodalita pro cíílenlenéé provprováádděěnníí

intervencintervencíí



Souhrn intervenSouhrn intervenččnníích metodch metod

PRTPRT
OzonoterapieOzonoterapie
GanglionektomieGanglionektomie
MyelotomieMyelotomie
IDET, IDET, nucleotomienucleotomie
RFARFA
VertebroplastikaVertebroplastika, , KyfoplastikaKyfoplastika



PRT PRT –– kokořřenový obstenový obstřřikik
IndikaceIndikace

MonoradikulMonoradikuláárnrníí postipostižženeníí
Bolesti zad (FDBolesti zad (FD--facetovfacetováá denervacedenervace))
FBSSFBSS
DiskopathieDiskopathie

KontraindikaceKontraindikace
ZZáánněětlivtlivéé afekceafekce
FakultativnFakultativněě koagulopathiekoagulopathie a alergie na jod, a alergie na jod, 
pluriradikulpluriradikuláárnrníí--pseudoradikulpseudoradikuláárnrníí postipostižženeníí (dg (dg 
test)test)



PRTPRT

MetodikaMetodika
PPřřííprava pacientaprava pacienta
SterilnSterilníí stolek stolek –– injekinjekččnníí ststřřííkakaččka 10 + ka 10 + 
20ml spin20ml spináálnlníí jehla 18G (20 G), jehla 18G (20 G), MesokainMesokain, , 
MarkainMarkain, kortikoid(, kortikoid(DiprophosDiprophos), ), IsovistIsovist
((IopamiroIopamiro, , VisipaqueVisipaque-- neionickneionickéé k.l.)k.l.)
CT zamCT zaměřěřeneníí oblasti zoblasti záájmu, stanovenjmu, stanoveníí
mmíísta vpichu, sklon a vzdsta vpichu, sklon a vzdáálenost ke lenost ke 
kokořřenu v IF enu v IF ččáástisti



Místo aplikace, epidurální
vrstva tuku

Rozložení směsi epidurálně,
kontralaterální přestřik



C2-3 C3-4

C5-6 C7-Th1

VJI

ACE+ACI
AV





C6 C8





C6-7



ÚÚččinky ozonuinky ozonu
SniSnižžuje shlukovuje shlukováánníí erytrocyterytrocytůů, zvy, zvyššuje jejich uje jejich flexibiltuflexibiltu, transport , transport eryery
zvyzvyššuje pO2 v tepnuje pO2 v tepnáách na periferiich na periferii
ZvyZvyššuje uje oxygenacioxygenaci tktkáánníí a zlepa zlepššuje uje venoznvenozníí a lymfatickou drena lymfatickou drenáážž
Stimuluje kyslStimuluje kyslííkový metabolizmus, aktivuje kový metabolizmus, aktivuje KrebsKrebsůůvv cyklus scyklus s vyvyššíšší
produkcprodukcíí ATPATP
Stabilizuje membrStabilizuje membráány, zlepny, zlepššuje funkci Na/K pumpy uje funkci Na/K pumpy 
Indukuje produkci Indukuje produkci interleukinuinterleukinu 2, interferonu gama a TNF2, interferonu gama a TNF
PoPošškozuje kozuje polypeptickpolypeptickéé řřetetěězce bakterizce bakteriíí, pl, plíísnsníí, ni, niččíí bbíílkovinnlkovinnéé obaly obaly 
virvirůů, poru, poruššuje integritu uje integritu membranmembran oxidacoxidacíí fosfolipidfosfolipidůů a  a  lipoproteinlipoproteinůů
Analgetický Analgetický úúččinek inek –– cestou inhibice zcestou inhibice záánněětlivých tlivých prostaglandinprostaglandinůů, , 
bradykininubradykininu a bolest indukuja bolest indukujííccíích sloch složžek (ionty K 5ek (ionty K 5--droxytryptamdroxytryptamíínn) ) 
ZvyZvyššuje produkci uje produkci opioidnopioidnííchch peptidpeptidůů –– presynaptickpresynaptickáá inhibice  inhibice  
((RichelmiRichelmi, 2001) , 2001) 



IndikaceIndikace

VVššeobecneobecnéé

KoKožžnníí

VnitVnitřřnníí lléékakařřstvstvíí
NeurologieNeurologie

OnkologieOnkologie

ProtizProtizáánněětlivtlivéé
AnalgetickAnalgetickéé
Herpes Herpes zosterzoster, , akneakne, , 
celulitiscelulitis,,ekzemekzem
Hepatitis, M.Hepatitis, M.CrohnCrohn
CefaleaCefalea, deprese, , deprese, 
cerebrovasccerebrovasc. nemoci. nemoci
ZvýZvýššeneníí pO2 a pO2 a 
zeszesíílenleníí úúččinku trpinku trp



IndikaceIndikace

RheumatologieRheumatologie, , 
ortopedieortopedie

angiologieangiologie

DiskopathieDiskopathie, , arthrozaarthroza, , 
bolesti zad bolesti zad –– VASVAS

ChronickChronickáá žžilnilníí
nedostatenedostateččnost, nost, 
bbéércovrcovéé vvřředy, edy, 
diabetickdiabetickéé vvřředyedy



KontraindikaceKontraindikace

HyperthyreoidismusHyperthyreoidismus
TTěěhotenstvhotenstvíí
HypotonieHypotonie
HypokalcemieHypokalcemie
KoagulopathieKoagulopathie
Infarkt myokarduInfarkt myokardu



DiskopathieDiskopathie

Aplikace 10Aplikace 10--20 mikrogram20 mikrogramůů OO33

MnoMnožžstvstvíí 55--10 10 ccmccm
OpakovOpakováánníí –– po 2 týdnech, maximpo 2 týdnech, maximáálnlněě 1010--
12 týdn12 týdnůů
MaximMaximáálnlníí celkovcelkovéé mnomnožžstvstvíí 40 40 ccmccm
PolohovatPolohovat 1515--20 minut v 20 minut v proneprone pozicipozici
VasovagVasovagáálnlníí projevy po aplikaciprojevy po aplikaci
Bolestivost Bolestivost –– zvýzvýššeneníí aažž 2 dny2 dny



PATHOLOGY:    VERTEBRAL COLUMN (e.g. cervical pain – back pain)
NEEDLE: 30

SYRINGES: 20 cc.
O2O3  % CONCENTRATION: 10 - 14 μg 

20/30 cc.  BILATERALLY PARAVERTEBRAL 









CoablaceCoablace –– kontrolovankontrolovanáá
termoablacetermoablace plotplotéénkynky

Bipolární elektroda – okamžité odpařování tkáně

Jehla 17 G
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