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SOUHRN

Ryška P, Málek V, Odrážka K, Unger-
mann L, Maissnar V, Kaltofen K, Renc O, 
Michl A. Postavení metod miniinvazivní 
terapie u pacientů s hematoonkologic-
kým postižením páteře

Skeletální metastázy jsou častým problé-
mem provázejícím pacienty se zhoubným 
nádorem, kdy nejčastějším místem výskytu 
je páteř. Standardní léčebnou metodu před-
stavuje využití kombinovaných přístupů. 
Mezi hlavní léčebné metody patří radiotera-
pie, chirurgická léčba, chemoterapie a imu-
noterapie. Při bolestivých metastatických 
procesech je maximálně využívána radiote-
rapie, jejíž analgetický efekt však nastupuje 
relativně pomalu, s maximálním rozvojem 
účinku za 12–20 týdnů. Dalším důležitým 
faktorem pro volbu kombinace metod je to, 
že u 20–30 % pacientů není analgetický efekt 
radioterapie dostatečný. Pro tyto nemocné 
se otevírají nové možnosti v podobě využití 
miniinvazivních technik, mezi které patří: 
perkutánní vertebroplastika (PV), perku-
tánní kyfoplastika (KP), etanolová ablace 
a radiofrekvenční ablace. Tento souhrnný 
článek se zabývá postavením jednotlivých 
metod u pacientů s hematoonkologickým 
onemocněním páteře, indikacemi, kontra-
indikacemi, technikou výkonu a komplika-
cemi jednotlivých zákroků. V článku jsou 
shrnuty i vlastní poznatky autorů s jednot-
livými metodami a jejich doporučení stran 
techniky zákroků a prevence komplikací. 
Klíčová slova: etanolová ablace, kyfoplas-
tika, onkologické onemocnění páteře, ra-
diofrekvenční ablace, skeletální metastázy, 
vertebroplastika.

SUMMARY

Ryška P, Málek V, Odrážka K, Ungermann 
L, Maissnar V, Kaltofen K, Renc O, Michl 
A. Position of the miniinvasive therapy 
in patients with hemato-oncological in-
volvement of the vertebral column

Skeletal metastases are a common finding
in patients with malignant tumors. Their
most frequent location is the spine. Stan-
dard therapy is based on combined appro-
ach. Radiotherapy, surgical therapy, che-
motherapy and imunotherapy are the basic 
methods of treatment. Radiotherapy is used 
preferentially in painful metastatic proces-
ses, but its analgetic effect starts relatively
slowly, with maximum effect after 12–20
weeks. Another important factor for cho-
ice of combined treatment is the fact, that 
in 20–30% of patients the analgetic effect
of radiotherapy is not sufficient. For these
patients, new possibilities using miniinva-
sive techniques are present – percutaneous 
vertebroplasty (PV), percutaneous kypho-
plasty (KP), ethanol ablation and radiofre-
quency ablation. This article focuses on the
role of these methods in the treatment of 
patients with hematooncologic disease of 
the spine, on indications, contraindicati-
ons, procedure techniqe and complications 
of these procedures. In the article is also 
summarised author’s own experience with 
these methods and their reccomendations 
about procedure technique and complica-
tion prevention.
Key words: ethanol ablativ, kyphoplasty, 
oncological vertebral disease, radiofre-
quency ablation, skeletal metastases, ver-
tebroplasty.
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ÚVOD

Kosti jsou po plicích a játrech třetí nejčastější místo metasta-
tického šíření karcinomů, přičemž páteř je nejčastější místo 
skeletálních metastáz (1). Metastatický proces může být lo-
kalizovaný: extradurálně, intradurálně extramedulárně a in-
tramedulárně. Více jak 98 % páteřních metastáz je uložených 
extradurálně a jejich vznik se vysvětluje 3 možnými mecha-
nizmy: 1. přímé šíření, 2. retrográdní šíření přes chlopně 
extradurálních žilních pletení, 3. intraarteriální embolizace 
s následným šířením přes kortikální žíly (2). Mezi nejčastější 
zdroje patří primární nádory ledvin, plic, mammy, prostaty 
a štítné žlázy. Z hematologických malignit se nejčastěji setká-
váme s postižením páteře u mnohočetného myelomu a lym-
fomu. Nejčastějším klinickým projevem páteřní metastázy je 
bolest páteře, tato se charakteristicky objevuje zejména v no-
ci a nereaguje na běžnou analgetickou léčbu. V dalších fázích 
onemocnění bývá vyjádřený větší či menší stupeň neurolo-
gického postižení – od radikulárního syndromu až po plé-
gii. Stupeň neurologického deficitu společně s onkologickou
expektací délky života pacienta jsou základní prediktivní 
faktory při zvažovaném typu léčby (rozhodnutí o radikalitě 
výkonu, indikaci další onkologické léčby, případně indikace 
miniinvazivních metod). Radikální chirurgická léčba je in-
dikována u pacientů s dobrou expektací života a v dobrém 
klinickém stavu. Tato vede k restauraci kanálu páteřního, 
k uvolnění nervových struktur a ke stabilizaci páteře. Tento 
typ léčebných zákroků je však pro pacienty náročný a mů-
že vést k vysokým krevním ztrátám. Při radikální operaci 
se používají kombinované přístupy s náhradou obratle a in-
strumentovanou stabilizací (1, 2).

Miniinvazivní terapie se prosazuje do stále většího počtu 
medicínských oborů. K jejímu rozkvětu vede zejména snaha 
lékařů o co nejmenší a pro nemocného nejšetrnější zákrok. 
Zároveň však tento zákrok musí mít srovnatelné výsledky 
s jinou formou léčby a to chirurgické či onkologické. Tyto 
způsoby léčby vedou ke snížení doby hospitalizace a u vět-
šiny pacientů ke snížení bolesti a zvýšení komfortu života. 
Mezi hlavní metody navigované pomocí RTG metod patří 
perkutánní kyfoplastika, perkutánní vertebroplastika, eta-
nolová ablace a radiofrekvenční ablace nádoru (3, 4). Pro 
perkutánní minimálně invazivní zákroky jsou vhodní pa-
cienti s metastatickým onemocněním páteře a postižením 
maximálně 4 obratlových těl s celkově dobrou onkologickou 
expektací života (déle než 3 měsíce), kteří trpí výraznými bo-
lestmi páteře. U těchto vedou všechny zákroky k signifikant-
nímu ústupu bolestí do 4 týdnů (u většiny během dnů) (5). 
Nástup maximálního efektu radioterapie je udáván za 12 až 
20 týdnů (6), přičemž její analgetický efekt nastupuje zpravi-
dla po 4–6 týdnech (6).

Perkutánní vertebroplastika (obr. 1) je metoda známá více 
jak 20 let. Za pomoci CT či RTG se do zlomeného obratle 
zavedou plnící jehly a následně se aplikuje PMMA cement. 
To vede ke zpevnění obratle a snížení bolesti pacienta takřka 
bezprostředně po výkonu (4, 5). 

Perkutánní kyfoplastika je metoda založená na obdobném 
principu jako perkutánní vertebroplastika. Před vlastním pl-
něním cementem se však ve zlomeném obratli rozepne po-
mocí vysokého tlaku balónek či rigidní polymer, což vede 
k vytvoření dutiny. Takto vytvořená dutina se následně vy-
plní cementem (4).

Etanolová ablace nádoru představuje přímou injekci 98% 
alkoholu do centra nádoru. To vede k částečné destrukci 
hmoty nádoru s destrukcí nociceptivních nervových za-
končení. Jako další indikace této relativně bezpečné léčby je 
využití u léčby agresivního hemangiomu páteře. Cílem této 
léčby je zejména snížení bolestí nemocného, nevede však ke 
stabilizaci páteře. 

Radiofrekvenční ablace (obr. 2) je metoda založená na 
principu tepelné destrukce nádorové tkáně pomocí radiofre-

Obr. 1. Sagitální MIP rekonstrukce CT páteře: ošetření obrat-
lových těl pomocí perkutánní vertebroplastiky.
Fig. 1. Sagittal MIP of the spine: vertebral bodies treated 
using percutaneous vertebroplasty.

Obr. 2. 3D rekonstrukce obratlového těla L2. Transpedikulárně 
zavedená RF elektroda do metastázy papilárního karcinomu led-
viny, retroperitoneální lymfadenopatie.
Fig. 2. 3D reconstruction of the vertebral body L2. Treanspedi-
cular insertion of the RF electrode into the metastasis of the pa-
pillary renal carcinoma, retroperitoneal  lymphadenopathy.
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kvenční elektrody, která se zahřívá na teplotu okolo 100° C 
(7–12).

Největší zkušenosti jsou zatím s využitím perkutánní ver-
tebroplastiky a kyfoplastiky.

INDIKACE PERKUTÁNNÍ 
VERTEBROPLASTIKY 

Mezi hlavní indikace perkutánní vertebroplastiky (3–5, 13) 
patří osteoporotická zlomenina páteře nereagující na běžnou 
léčbu, jak ve smyslu analgezie, tak ve smyslu stabilizace. Mezi 
další indikace patří agresivní hemangiom páteře, akutní sta-
bilní zlomenina u starých lidí, zlomeniny u osteogenesis im-
perfecta. Stran hematoonkologického onemocnění páteře 
je možné indikovat řadu pacientů. Základní podmínkou je, 
že pacienti nejsou indikováni k radikální chirurgické léčbě. 
U ostatních může být PV jako hlavní či doplňková meto-
da operačního zákroku či další onkologické léčby (obr. 3A, 
B). I v případě stabilizační operace s laminektomií lze ver-
tebroplastiku použít jako doplňkovou součást operačního 
zákroku. Prvně se provede laminektomie, poté se provede 
vertebroplastika a následně se provede tyčová stabilizace. 
Relativní kontraindikací jsou případy, kdy nádorové hmoty 
zasahují do kanálu páteřního. Pokud nejsou známky akutní 
míšní komprese a pacient není indikován k radikální chirur-
gické léčbě, lze vertebroplastiku provést. 

INDIKACE PERKUTÁNNÍ 
KYFOPLASTIKY 

Indikace perkutánní kyfoplastiky (3–5, 13) jsou podobné 
jako u perkutánní vertebroplastiky. Vzhledem k tomu, že KP 

umožňuje dobrou korekci kyfotického zakřivení páteře a záro-
veň větší restauraci výšky těla obratle, mělo by být její využití 
vždy zváženo u výrazných patologických kompresích či u více-
četného postižení s kyfotizací skeletu. Její využití je vhodnější 
u pacientů mladší věkové kategorie i z hlediska nižšího výsky-
tu lokálních a celkových komplikací oproti vertebroplastice.

INDIKACE ETANOLOVÉ ABLACE

Etanolovou ablaci lze prakticky využít u většiny pacientů, 
kteří mají vyčerpanou onkologickou léčbu a nejsou indiko-
váni k jinému zákroku. To znamená, že jí lze využít i u pa-
cientů se špatnou expektací života (pod 3 měsíce) jako čistě 
paliativní analgetický zákrok. Nástup analgetického efektu je 
rychlý, během hodin až dnů.

INDIKACE RADIOFREKVENČNÍ LÉČBY

V posledních letech stále dochází k rozšiřování indikací radio- 
frekvenční ablace (3, 7, 8, 10–12). Hlavní indikací je radikálně 
neresekabilní léze či resekabilní léze, při celkově zlé prognóze 
pacienta s předpokládanou expektací života mezi 3–12 měsíci. 
Vlastní indikací jsou pacienti se solitární páteřní metastázou 
či maximálně 3 metastázami do skeletu po vyčerpání onkolo-
gické léčby. U těchto pacientů lze zvážit provedení kontinuální 
radiofrekvenční léčby jako metody kurativní případně v kom-
binaci s vertebroproplastikou či osteoplastikou. Rozhodnutí 
o využití této léčby je vždy nutné nejen z hlediska onkologic-
kého, chirurgického, ale i radiologického. Jako indikaci vidíme 
ložisko lokalizované v obratlovém těle (bez extraosální porce, 
bez destrukce zadní hrany) velikosti do 3–5 cm. U ložisek s pa-
ravertebrální porcí je nutné zvážit zejména anatomické ulože-
ní okolních struktur, u kterých by mohlo dojít k termickému 
poškození. U ložisek s postižením zadní hrany a propagací do 

Obr. 3. Pacientka s mnohočetným myelomem, stav po instrumentované fixaci TH/L přechodu. A – nově fraktura kontaktního obratle pod fixací,
transpedikulárně zavedená jehla s počínající náplní cementu; B – konečný stav po vertebropalstice, pacientka bez bolestí
Fig. 3. Female with multiple myeloma after instrumental stabilisation of TH/L junction. A – newly developed fracture of the contact  vertebra under 
level of fixation. Transpedicular insertion of the needle in initila phase of the cement injection; B – completed vertebroplasty, pain disapeared

 Obr. 3A  Obr. 3B
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kanálu páteřního pak vlastní provedení výkonu s posouzením 
zejména případného možného termické léze míchy. Správným 
načasováním výkonu se strategií další léčby může paciento-
vi přinést jak redukci bolestí, tak i kurativní efekt ve smyslu 
zničení tumorózního ložiska. Nástup analgetického efektu je 
lehce opožděný do 1 týdne. Bezprostředně po výkonu může 
být akcentace původních bolestí.

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE 
ZÁKROKŮ

Jasnou kontraindikací jsou pacienti určení k radikálnímu chirur-
gickému zákroku (3−5, 7, 8, 10, 12, 13), pacienti s poruchou ko-
agulace, v terminálním stadiu onemocnění či v septickém stavu. 
Dalšími kontraindikacemi jsou nesouhlas pacienta, nespolupra-
cující nemocný a gravidita.

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE 
ZÁKROKŮ 

Mezi relativní kontraindikace (3–5, 8, 12) patří onemocnění 
obratle nejasné etiologie, propagace tumorózních hmot do 
kanálu páteřního či do foramina intervertebralia a multietá-
žové postižení (s postižením více jak 4 obratlových těl). Při 
neznalosti etiologie patologické infiltrace obratlového těla je
zcela nezbytnou součástí výkonu i provedení biopsie. Biopsii 
lze provést pomocí stejného vstupu do obratle instrumenta-
riem pro kostní biopsie. Nutný je odběr nejméně 3 vzorků. 
Za ideální považujeme přítomnost histopatologa u výkonu 
pro možnost odečtu rychlé biopsie. Při propagaci nádoru do 
kanálu páteřního je vyšší riziko úniku cementu do kanálu 
páteřního při vertebroplastice, u kyfoplastiky vzrůstá mož-
nost míšní komprese a při RFA možnost termického posti-
žení míchy. Proto je u těchto pacientů nutné výkon provést 
s maximální mírou obezřetnosti. Při hraničních indikacích 
je nezbytné pacienty komplexně seznámit s důvody pro a ze-
jména s riziky výkonu.

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ 

Perkutánní vertebroplastiku a etanalovou ablaci ve většině 
případů provádíme v lokální anestezii za současné analgo-
sedace (dormicum a fentanyl). U pacientů přicházejících na 
tyto zákroky (3, 4) požadujeme následná vyšetření: sedimen-
tace, INR, APTT, hladinu leukocytů a trombocytů v krvi. 
Anamnesticky je nutné sledování případných alergií, antiko-
agulační léčby, poruchy koagulace apod. Pro výkony v celko-
vé anestezii (KP a RFA) jsou na našem pracovišti vyžadová-
ny kompletní odběry krevního obrazu, srážlivosti, skiagram 
plic, EKG (elektrokardiografie).

POOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ 

První pooperační kontrola (3, 4, 8, 10–12) se provádí při 
konci výkonu u všech tří modalit na dané zobrazovací me-

todě, pomocí které byl výkon navigován. Hodnotíme zejmé-
na přítomnost lokálních komplikací, které by byly indikací 
k operační revizi (například únik cementu do kanálu páteř-
ního, foramina apod.). U perkutánní vertebro a kyfoplastiky 
u většiny pacientů provádíme kontrolní skiagramy operova-
ného úseku páteře na kontrole za 3 měsíce. Další zobrazovací 
kontroly se provádějí pouze v případě objevení nových obtíží 
pacienta. U pacientů po RFA se považuje za ideální kontro-
la na CT či magnetické rezonanci za 1–2 týdny po výkonu 
s podáním kontrastní látky intravenózně pro určení rozsahu 
nekrózy destruované tkáně.

VÝBĚR VHODNÉHO PACIENTA

Pro minimálně invazivní metody je vhodná řada pacientů. 
Rozhodujících je několik faktorů: je možné pacienta s dob-
rým výsledkem odoperovat radikálně, jak dlouhou má 
onkologickou expektaci života, je jiná léčebná alternativa 
a celkový klinický stav. Na tuto řadu otázek nelze odpovědět 
bez komplexního přístupu a indikace výkonu indikačním tý-
mem. Za optimální složení takové skupiny považujeme: on-
kolog, hematolog, spondylochirurg a intervenční radiolog. 
Za optimálního považujeme pacienta, který není indikován 
k radikální chirurgické léčbě a má expektaci života delší než 
3 měsíce, má vyčerpanou onkologickou léčbu a trpí velkými 
bolestmi.

TECHNIKA VÝKONU PV, KP 

Perkutánní vertebroplastiku lze provádět za navigace pomo-
cí CT a C ramene, C ramene, dvojicí C ramen, angiografic-
kého kompletu či 3D rotační angiografie (3–5). Perkutánní
vertebroplastika se v naprosté většině případů provádí v lo-
kální anestezii za současné analgosedace. K lokální anestezii 
používáme standardně 0,5 % Marcain s infiltrací podkoží,
svalstva a oblasti vstupu do pediklu. Pro analgosedaci pak 
kombinaci midazolamu a dormici intravenózně. Pacient leží 
v poloze na břiše. Má permanentní monitoraci saturace, TK 
a celkového a neurologického statusu. Pro vlastní přístup do 
obratle se volí v krčním úseku anterolaterární vstup a na pá-
teři hrudní a bederní pak transpedikulární či paravertebrální 
přístup. Postupujeme údery kladiva s průběžnou kontrolou 
polohy jehly v obou projekcích (či pod CT). Konečná polo-
ha jehly je na přechodu střední a přední třetiny obratlového 
těla. Poté se provede vlastní příprava cementu, ten se může 
připravovat v různých speciálních zařízeních či v misce. Po 
dobrém rozmíchání obou složek cementu (tekutá složka + 
prášek) se počká asi dvě a půl minuty a provede se za přímé 
skiaskopické kontroly aplikace cementu do patologicky změ-
něného obratle. Poté se počká asi 10 minut a teprve poté se 
odstraní zaváděcí jehly. Při navigaci pomocí CT se zavedení 
jehel provádí pod CT kontrolou při plnění obratle cementem 
se používá mobilní C rameno.

Perkutánní kyfoplastika je přístupem do obratle obdobná 
PV. Po zavedení instrumentaria do obratle se zavede balón či 
rigidní polymer, které se po vysokým tlakem rozepnou. Tím 
dojde k vytvoření dutiny či dutin v patologicky změněném 
obratli a do těchto se pak následně pomocí plnících jehel apli-
kuje PMMA cement. Ten je oproti vertebroplastice podstatně 
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tužší konzistence – to je jeden z důvodů, proč má KP menší 
výskyt lokálních komplikací oproti vertebroplastice. Perkután-
ní kyfoplastika se provádí v naprosté většině případů v celko-
vé intubační anestezii na operačním sále, výjimečně se výkon 
provádí v lokální anestezii. Pro navigaci lze využít stejné me-
tody jako pro PV. Vzhledem k použití širšího instrumentaria 
(4 mm) provádíme na našem oddělení po ukončení výkonu  
jeden kožní steh, který se odstraní 7–10 dní po výkonu.

PROVEDENÍ ETANOLOVÉ ABLACE

Pro vlastní zacílení cílové, nádorem destruované, tkáně se 
jako nejvhodnější ukazuje využití CT nejlépe s CT fluoro-
skopií. Pro vlastní výkon lze využít instrumentárium pro 
kostní biopsie šíře 11–15 G (gauge). Volíme radši bezpečněj-
ší transpedikulární přístup, v případě destrukce pediklu pak 
přístup paravertebrální. Po vlastním zavedení jehly do ložis-
ka provedeme označení etanolu s aionální nízkoosmolární 
kontrastní látkou určenou pro intrathekální použití (podle 
našich zkušeností považujeme za dostačující množství 15 ml 
etanolu a 3 ml kontrastní látky). Vlastní ošetření můžeme 
sledovat pomocí CT fluoroskopie či C ramene. Druhým
možným případem je ošetření ložiska s paravertebrální pro-
pagací. Zde doporučujeme přístup paravertebrální pod CT 
kontrolou s 16–19 G Chiba jehlou. Tato metoda je pacienty 
lépe tolerována pro nízkou rizikovost a bolestivost. Tyto zá-
kroky se provádí v lokální anestezii.

PROVEDENÍ RFA 

RFA stejně jako PV a KP lze bezpečně provádět pouze za 
kontroly pomocí zobrazovacích metod (3, 5, 7, 8, 10, 12). 
V případě RFA jasně doporučujeme provádět výkony za 
kontroly CT. Ta nám umožňuje precizní zaměření cílo-
vé tkáně s volbou trajektorie vpádu. V případě, paraver-
tebrální porce nádoru doporučujeme pokusit se o přímou 
punkci ložiska pomocí elektrody. V případě, že je ložis-
ko lokalizované v centrální části obratle či je ohraničené 
v obratli, je možné se pokusit o přístup pomocí přes bi-
optickou kostní jehlu (obr. 2). Pokud lze volíme bezpeč-
nější transpedikulární přístup do obratle, v případě, že je 
pedikl zlomený či tenký, lze zvolit přístup paravertebrální. 
Po zavedení 11G bioptické jehly do ložiska přes tuto ko-
axiálně zavedeme 14G monopolární elektrodu s výsuvný-
mi anténkami Starburst XL (RITA Medical systems) šíře 
3–5 cm, kterou následně provedeme ošetření vlastního 
ložiska. Doporučená doba se pohybuje od 5 do 15 minut. 
U našich pacientů se vždy pohybovala okolo 5 až 10 mi-
nut. Tato doba se počítá od dosažení cílové teploty ve tká-
ni, která je 100 oC. Při větším krvácení z místa vpichu mů-
žeme provést „track ablaci“ (to znamená stavění krvácení 
v raném kanále pomocí termokoagulace). Poté následuje 
sterilní krytí rány na zádech, v případě významnějšího kr-
vácení z místa vpichu je vhodné vpichy ošetřit jedním či 
dvěma kožními stehy. V indikovaných případech se biop-
tická jehla ponechá a pomocí ní se ještě provede následně 
vertebroplastika. Je proto vhodné použití kompatibilních 
instrumentarií. U většiny případů je poloha konce bi-
optické jehly těsně před ložiskem či na jeho ventrálním 

okraji. Proto je pro vertebroplastiku nutné vrátit do jehly 
styletu a provést zavedení jejího konce do centra ložiska 
a teprve poté provést vertebroplastiku.

Pro vlastní výkon je nutné předem zvážit, jakou elektrodu 
použijeme – zejména záleží na velikosti tumoru. Elektrody 
jsou schopné ošetřit jednorázově ložiska od 0,5 cm po 5 cm, 
v případě většího nálezu je nutné provést ošetření z druhého 
vpichu či elektrodu prvně zavést do nejdorzálnější části ex-
panze a pak při jejím postupném vytahování provádět ošet-
ření postupně ve více krocích. Strategie se volí zejména dle 
tvaru a celkové velikosti ložiska.

Při přístupu do obratle pomocí bioptické jehly jednoznač-
ně doporučujeme použít elektrodu nejméně o 5 cm delší, než 
je jehla – aby nedošlo ke kontaktu aktivního konce elektrody 
či antének s pláštěm kovové jehly. Jistě bezpečnější z hlediska 
možného termického postižení přístupových měkkých tká-
ní je přístup paravertebrální pouze pomocí elektrody, ten-
to nám však neumožňuje následné ošetření obratle pomocí 
perkutánní vertebroplastiky.

Využití další termické elektrody
V případě prorůstání nádoru do těsné blízkosti nervových 
struktur je nutné zavedení druhé neaktivní elektrody do 
oblasti předpokládaného výskytu nervových struktur 
s kontinuálním snímáním teploty v této lokalitě. Teplota 
by neměla překročit 40 oC; primárně se tedy řídíme ni-
koliv teplotou v okolí pálící elektrody, ale touto teplotou 
v místě možného potenciálního postižení míchy či míš-
ních kořenů (9, 11). 

DISKUZE

Analgetický efekt

Jako dostačující pro posouzení analgetického efektu výkonu 
je snížení VAS skóre pacienta na 50 % původních bolestí při 
zachované nebo snížené analgetické medikaci.

Analgetický efekt radioterapie nastupuje pozvolně bě-
hem dvou až 4 týdnů, přičemž maximálního analgetického 
efektu je docíleno až za 12–20 týdnů (2, 6). Tato poměrně 
dlouhá doba může být pro řadu pacientů i přes současnou 
analgetickou léčbu obtížně překonatelným stadiem one-
mocnění. 

Analgetický efekt u KP a PV nastupuje u onkologických 
pacientů v naprosté většině případů do 24 hodin, nebo bez-
prostředně po výkonu. V naší publikované sestavě přetrvával 
i při kontrole za 6 měsíců po výkonu. Analgezie nastupuje 
bezprostředně po výkonu. Vlastní analgetický efekt je však 
nejspíše spolupodmíněný kombinací různých faktorů, mezi 
kterými se diskutuje vliv cytotoxického a chemotoxického 
efektu polymetylmetakrylátu, stabilizace obratle, destrukce 
nociceptivních nervových zakončení v obratli a řada dalších. 
U vertebro i kyfoplastiky tento efekt přetrvává i při kontro-
lách za 3 a 6 měsíců. 

Analgetický efekt etanolové ablace nastupuje takřka bez-
prostředně po zákroku a je podmíněn neurolytickým účin-
kem etanolu na nociceptivní nervová zakončení. Lze jej 
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očekávat až u 60 % pacientů se zřetelem na to, že se jedná 
o metodu zcela paliativní. 

Ústup bolestí po RFA je pozvolný, u většiny pacientů také 
nastupuje do 24 hodin, u některých pacientů se však může 
projevit za 2–4 týdny od výkonu. Podle našich zkušeností 
u jedné pacientky nastoupil efekt za 7 dní od výkonu, kdy 
bezprostředně po výkonu měla větší bolesti než před vý-
konem. Mechanizmus vlastního analgetického efektu není 
přesně jasný, diskutuje se řada možností (destrukce nervo-
vých zakončení v oblasti periostu, mechanická dekomprese 
nervových struktur při snížení objemu nádoru, destrukce 
vlastního nádoru se zabráněním uvolňování cytokinů a in-
hibice osteoklastů). V multicentrické studii (10), která po-
rovnává efekt RFA u skeletálních metastáz u 62 pacientů, 
byl analgetický efekt docílen u 95 % pacientů a za 4, 12 a 24 
týdnů po zákroku ještě postupně skóre bolesti klesalo s pře-
doperačních 7,7 na 4,9, 3,5 a 2,4. Pokud nenastoupí efekt do 
4 týdnů po zákroku, je nutné uvažovat o tom, že příčina ob-
tíží (bolestí) pacienta byla jiná, a je potřeba pátrat po dalších 
možnostech. Dle našich zkušeností je nutné pacienty instru-
ovat a dostatečně analgeticky zabezpečit po dobu nejméně 
4 dnů. U poloviny našich pacientů došlo ke zhoršené bolestí 
bezprostředně po výkonu v průměru po dobu 3 dnů. Tyto 
bolesti bylo nutné tlumit silnými analgetiky opiátové řady. 
Jejich příčina není zcela jasná, domníváme se, že je určitý 
spolupodíl destrukce nádoru s uvolněním cytokinů, lokál-
ní bolesti podmíněné přístupem instrumentaria do obratle 
a nejspíše řadou dalších mechanizmů. V dostupné literatuře 
je většina pacientů sledována až 1 týden po zákroku. V ně-
kterých studiích je uváděna četnost zhoršení v prvním týdnu 
– až u 40 % pacientů.

V případě rekurence bolesti u pacientů po těchto minin-
vazivních zákrocích po jednom a více měsících je na prv-
ním místě nutno uvažovat o novém metastatickém ložisku 
a s tímto aspektem pacienty vyšetřit.

Efekt jednotlivých výkonů na destrukci 
nádorového ložiska 
Všechny tyto zákroky vedou k částečné či celkové destruk-
ci nádorové tkáně umístěné v obratli (10, 14, 18, 19). Mezi 
čistě paliativní zákroky s jen minimálním efektem na nádor 
patří etanolová ablace, které se využívá zejména jako čistě 
analgetický zákrok s destrukcí nociceptivních zakonče-
ní. U perkutánní vertebroplastiky se uplatňují nejspíše dva 
hlavní efekty. V prvé řadě jde o využití exotermické reakce 
při polymerizaci dvousložkového polymetalmetakrylátu. Při 
této reakci dochází ke zvýšení teploty až na hranici 70 oC 
po dobu několika minut. Tato vede k destrukci patologicky 
změněné tkáně, která je prostoupená cementem. Lem ne-
krózy kolem PMMA cementu je detekovatelný i 6 měsíců po 
zákroku. Dalším možným efektem i je i vlastní cytotoxický 
efekt PMMA. U perkutánní kyfoplastiky se k možnému po-
dílu na destrukci nádorové tkáně přidává rozepnutí balónku 
pod vysokým tlakem, které vede k odtlačení nádorově posti-
žené tkáně do periférie obratle. Dále vede k přerušení nut-
ritivních cév a následné trombóze žil v místě nádoru, a tím 
k sekundární venózní ischémii. U RFA je efekt vytvořený 
díky termického efektu při zahřátí elektrody na 100 oC po 
dobu nejméně 5 minut, což vede k tepelné destrukci ošetře-
né tkáně. V případě drobných ložisek se tedy jedná o metodu 

radikálně kurativní, nahrazující složité a pro pacienta velmi 
náročné radikální chirurgické zákroky. 

Výběr pacienta 
Vhodná indikace je možná na základě posouzení paci-

enta indikačním týmem (4–6, 8–10, 13), který se skládá ze 
spondylochirurga, onkologa (případně hematologa) a in-
tervenčního radiologa. Je nutné zvážit radikální operaci se 
záznamem v chorobopise pacienta, dále expektaci života, 
charakter tumorózního postižení, infiltrace více obratlů,
propagace nádoru do kanálu páteřního, intrvertebrálních 
foramin či paravertebrálních měkkých tkáních. Dále je nut-
né posoudit lokalizaci procesu a jeho vztah k anatomickým 
strukturám, jako jsou velké cévy a parenchymové orgány.

Obecně lze říci, že u každého pacienta, který není indi-
kován k radikálnímu chirurgickému zákroku s odstraněním 
celého nádoru a stabilizací páteře, lze miniinvazivní techni-
ky zvážit. Dalšími indikačními kritérii musí být celkový stav 
pacienta a případné komorbidity. Jako ideální se jeví pacient 
v relativně dobrém klinickém stavu s nádorem lokalizovaným 
do obratlového těla, bez tlaku na míchu či propagací do inter-
vertebrálního foramina, s expektací života delší než 3 měsíce 
a výraznými lokálními bolestmi páteře. Další je skupina pa- 
cientů, určených ke stabilizaci páteře, kde mohou být tyto zá-
kroky součástí této léčby, a tak zlepšit komfort pacientů. Z hle-
diska koagulačních parametrů považujeme za hranici provedení 
bezpečného zákroku INR pod 1,3 s normální hladinou trombo-
cytémie. Sedimentace bývá u onkologických nemocných zvýše-
ná, proto se řídíme zejména klinickým stavem, hladinou leuko-
cytů a sérovou hladinou C-reaktivního proteinu.

Volba metody 
Současná léčba pacientů s metastatickým onemocněním 
páteře se sestává z kombinace chirurgické léčby (kde rozli-
šujeme zákroky radikální a paliativní), chemoterapie, radio- 
terapie či hormonální léčby (1–3, 7, 10, 13–16). Radikální 
spondylochirurgické zákroky představují odstranění nádo-
ru, náhradu postiženého obratle nejčastěji titanovou kle-
cí a 360stupňovou fúzí (2). Ta se provádí kombinací dvou 
operačních přístupů. Tyto operace jsou obvykle spojené 
s vysokou krevní ztrátou, která se i přes případnou před-
chozí embolizaci pohybuje kolem 4 až 6 litrů. Mezi pali-
ativní výkony patří laminektomie spojená s dorzolaterární 
fixací a náhradou postižené části obratle cementem, který
je fixován pomocí dvou Kirchnerových drátů, nebo čistě
paliativní výkon, jako je laminektomie. Právě pro pacienty 
s paliativními výkony je vždy potřeba zvážit i možnost vyu-
žití minimálně invazivní terapie, a to jako metody náhradní 
či metody doplňkové k operačnímu zákroku. 

Perkutánní vertebroplastika je velmi efektivní, lze ji pro-
vádět v naprosté většině případů v lokální anestezii, a tím je 
pro pacienta asi nejméně zatěžující. Může být i součástí vět-
ších operačních zákroků. Volíme ji u pacientů s výraznými 
bolestmi a i v těžších stadiích onemocnění. Snahou je dobré 
vyplnění postiženého obratle nejlépe z bipedikulárního pří-
stupu z výplní alespoň 20 % objemu obratlového těla. U PV 
je potřeba počítat s možností symptomatických komplikací 
v rozsahu 1–3 % a asymptomatických úniků 20–60 %. Více 
jak 60 % pacientů je schopných výkon tolerovat v lokální an-
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estezii se současnou analgosedací. KP stejně jako PV umož-
ňují stabilizaci patologické zlomeniny (oproti RFA či etana-
lové ablaci). 

Perkutánní kyfoplastika je metodou novější, první zmín-
ka byla publikována v roce 1996. Oproti vertebroplastice 
je více invazivní. Je nutné používat instrumentárium o šíři 
4 mm a celkovou anestezii v naprosté většině případů. Rizi-
ko symptomatických komplikací se pohybuje mezi 0,8–1 %. 
Oproti vertebroplastice je zde však signifikantně nižší riziko
výskytu lokálních úniků a to mezi 10–15 %. Výhodou KP je, 
že kromě stabilizačního efektu (stejný jako o PV), umožňuje 
i korekci výšky zlomeného obratle, a tím i fyziologičtější po-
stavení páteře po výkonu.

U ošetření více obratlů je oproti vertebroplastice u stej-
ného pacienta použít možné balóny opakovaně, což umož-
ňuje ošetření více obratlových těl v jednom sezení za cenu 
jednoho kyfoplastického setu. U vertebroplastiky se používá 
jeden set na obratel v případě bipedikulárního přístupu. KP 
by měla být vyhrazena pro pacienty s relativně dobrou onko-
logickou expektací života a v celkově dobrém stavu. 

S využitím kontinuální RFA v oblasti metastatického po-
stižení páteře jsou zkušenosti zatím omezené na malé sou-
bory pacientů či jednotlivé kazuistiky (7, 8, 10–12). Podle 
našich i zahraničních zkušeností je RFA metodou volby pro 
ošetření zejména malých meta ložisek a také velkých inope-
rabilních ložisek. Metodou volby pro navigace RFA je jistě 
CT. Výpočetní tomografie ukáže ideální přístupovou cestu,
ale i umístění elektrody před vlastním začátkem zákroku. 
Většina prací se týká využití RFA při metastázách do oso-
vého skeletu. Pouze práce (11) se zabývá 3 kazuistikami při 
paraspinální lokalizaci nádorů. Další sestava (12) se zabývá 
problematikou ošetření páteřních meta pomocí RFA. Je zde 
prezentováno ošetření neresekabilních páteřních metastáz 
pomocí RFA u 10 pacientů. 

Samozřejmá existuje i možnost kombinace jednotlivých 
metod, kdy se jako velmi slibná ukazuje kombinace radio-
frekvenční léčby s perkutánní vertebroplastikou (5, 14–16). 
Vlastní postup výkonu pak představuje pod CT kontrolou 
zavedení bioptické jehly na hranici ložiska. Přes takto zave-
denou jehlu se zavede elektroda šíře 14G monopolární elek-
trodou s výsuvnými anténkami Starburst XL (RITA Medical 
systems) dle velikosti ložiska velikosti 3 nebo 5 cm. Poté se 
provede vlastní ablace 100 oC po dobu nejméně 5 minut. 
Poté se odstraní elektroda a bioptická jehla se údery kladiva 
posune do centrální části tumoru pod CT kontrolou. Poté se 
provede vertebroplastika pod přímou skiaskopickou kontro-
lou pomocí C ramena. 

Stabilizace 
Perkutánní vertebroplastika a kyfoplastika jsou metody, 
které vedou k částečné stabilizaci (17–20) obratlového těla 
a potažmo i celé páteře. Již pouhá injekce malého množství 
polymetylmetakrylátu vede ke zpevnění obratle o více jako 
20 %. I částečná stabilizace vede k zabránění mikropohybů 
ve zlomenině, a to může být jedním z řady možných analge-
tických efektů u KP a PV. RFA sama o sobě nevede ke stabi-
lizaci patologicky změněného obratle, naopak vzhledem ke 
vzniku nekrózy může vést k insuficientní zlomenině. Právě
v místech s vyšším rizikem tohoto typu zlomeniny je nutné 
před vlastní radiofrekvencí zvážit přínos současné vertero- či 

osteoplastiky, která by riziko zlomeniny jistě snížila. V hrud-
ní páteři patří mezi hlavní rizikové faktory pro kolaps obratle 
lokalizace osteolytického ložiska do oblasti kostovertebrální-
ho skloubení, méně významným faktorem byla velikost ná-
doru (17). Nebezpečí kolapsu se výrazně zvyšuje u postižení 
hrudního obratle z více jak 50–60 % a bederního 35–40 %, 
což se dá částečně i odůvodnit anatomickou situací hrudních 
a bederních obratlů. Podle studie (19) je pro dostatečnou 
stabilizaci při perkutánní vertebroplastice s ještě přijatelným 
rizikem výskytu lokálních komplikací, nutná aplikace mini-
málně 20% objemu obratle polymetylmetakrylátem. 

Komplikace 
Perkutánní vertebroplastika má riziko symptomatických 
komplikací (2–5, 7, 14–16) okolo 1 % stejně jako perkutánní 
kyfoplastika (0,8–1%). Riziko asymptomatických kompli-
kací je v případě vertebroplastiky od 15–60 % a u kyfoplas-
tiky do 10 %, což je signifikantně méně. Mezi nejzávažnější
komplikace obou výkonů patří masivní plicní embolizace při 
úniku cementu do větších paraveretebrálních žilních plete-
ní a následně do VCI a do plicního oběhu. Terapie záleží na 
rozsahu a hlavně klinickém stavu pacienta, při těžkém prů-
běhu je vhodné zvážit urgentní chirurgickou embolectomii, 
u méně závažných klinických projevů je terapie stejná jako 
u trombembolie. Další obávanou komplikaci představuje 
únik cementu epidurálně či foraminálně. Zde opět záleží na 
klinických příznacích pacienta, při obrazu míšního útlaku je 
indikovaná chirurgické dekomprese kanálu páteřního s ex-
trakcí cementu z epidurálního prostoru. V případě jen mírné 
radikulopatie lze zvolit blok kořene kortikoidem a lokálním 
anestetikem či použít ošetření zadního ganglia kořene po-
mocí pulzní radiofrekvence. Zánětlivé komplikace jako dis-
citis či spondylodiscitis jsou u vertebro či kyfoplastiky oje-
dinělé a v naprosté většině případů nevyžadují významnější 
chirurgickou intervenci, zcela zásadní je dlouhodobá anti-
biotická terapie. Mezi méně klinicky významné komplikace 
patří úniky cementu paravertebrálně, do trajektorie jehly či 
do meziobratlového prostoru.

V největší publikované sestavě pacientů s RFA u skeletál-
ních metastáz bylo riziko komplikací 6,5 %. Do multicen-
trické studie (10) je zařazeno 62 pacientů (1× acetabulární 
fraktura, 3× nastala tumorokutánní fistule za 1–2 týdny po
zákroku, 1× popálení kůže v místě zemnící elektrody, 1× 
přechodná inkontinence). V sestavě páteřních metastáz 
ošetřených pomocí kontinuální RFA jsme se u jednoho ne-
mocného setkali se vznikem koagulační nekrózy v průbě-
hu zavedené bioptické jehly, přes kterou šla radiofrekvenč-
ní elektroda. Tato si vyžádala chirurgickou excizi v oblasti 
podkoží a paraveretebrálního svalstva. Klinicky měl pacient 
akcentaci původních bolestí a vlastní raná píštěl se projevila 
1 týden po zákroku. Vznik této komplikace si vysvětlujeme 
kontaktem jedné z vysunutých elektrod s pláštěm bioptické 
jehly. Jako prevenci je tudíž nutné dostatečně upravit polo-
hu bioptické jehly před vlastním pálením ji posunout zpět 
do pediklu. V práci (16) publikované v roce 2004 bylo pro-
vedeno ošetření obratle se současnou vertebroplastikou u 4 
obratlových těl (celkově provedeno ošetřená RFA u 17 ob-
ratlových těl). V jednom případě je popsán vznik myelopatie 
hrudní míchy u ošetření metastaticky postiženého sedmého 
hrudního obratle. Vznik myelopatie je připisován především 
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termickému postižení při radiofrekvenci, což je jistě prav-
děpodobnější možnost. Vzhledem k obrazové dokumentaci 
však nelze vyloučit ani možnost míšní ischémie (venózního 
infarktu) v důsledku poměrně masivního úniku cementu do 
epidurálních žilních pletení. Při neporušeném periostu je 
i postižení nervových struktur jen minimálně pravděpodob-
né (9), vyšší riziko nastává o osteolytických ložisek, které de-
struují zadní hranu a propagují se do kanálu páteřního, kde 
jsou v kontaktu s míchou či nervovými kořeny. 

ZÁVĚR

Minimálně invazivní výkony se stále více prosazují do léčeb-
ného algoritmu řady patologických stavů a jsou atraktivní 
metodou pro pacienta s minimálním rizikem závažných kom-
plikací. Vedou oproti radioterapii k rychlému nástupu analge-
tického efektu, a tím zkvalitňují život onkologického nemoc-
ného. V některých indikacích jsou tyto metody i kurativní 
a mohou nahradit větší spondylochirurgické zákroky.

Seznam zkratek:
INR  –  International Normalised Ratio
APTT  –  aktivovaný parciální tromboplastinový čas
CT  –  počítačová tomografie
VAS  –  visual analog scale
3D  –  třídimenzionální 
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