ROZHOVOR
PRŘ EDNOSTA ORTOPEDICKEÉ
KLINIKY FN BRNO MARTIN REPKO
S CŘ LENKOU VYÉ BORU
SMAÉ CI, Z. S. A PORADENSKOU PRACOVNICIÉ
CENTRA PROVAÉ ZENIÉ FN BRNO
HELENOU KOČOVOU

Na začátku našeho rozhovoru
přijměte, pane docente, velké
poděkování za naši dosavadní
mnoholetou spolupráci, ochotu
vždy pomoci, rady a odborné
konzultace
k problematice
korekcí
neuromuskulárních
deformit páteře.
Kolik operačních řešení jste ve FN
Brno již provedli za posledních
pět let?
Na Ortopedickeé klinice Fakultníé
nemocnice Brno jsme celkoveě od
roku 1994 operovali 98 pacientuů
s deformitou paé terě e prě i ruů znýé ch
týpech
neuromuskulaé rníého
postizě eníé, prě icěemzě víéce jak polovina
teě chto operacíé (52 pacientuů ) býla
uskutecě neě na v posledníéch peě ti
letech. V tomto souboru pacientuů
býlo operovaé no 12 pacientuů s
diagnoé zou Duchennový svaloveé
dýstrofie (DMD) a 11 pacientů s
diagnoé zou spinaé lníé muskulaé rníé
atrofie (SMA). Vzě dý se jednalo o
kombinovanou stabilizaci paé terě e a
paé nve.
Tento naé ruů st operativý v posledníéch
letech je daé n jednak veě tsě íémi
mozě nostmi pooperacě níé peé cěe, ale
prě edevsě íém i zdokonaleníém operacě níé
techniký a peé cěe beě hem operace,
ktereé vedou k podstatneě lepsě íém
operacě níém výé sledkuů m.
Velmi výé znamnaé
je uzě sěíé a
intenzivneě jsě íé
spolupraé ce
s rodicě ovskýé mi a pacientskýé mi
organizacemi, ktereé zaé sadníé meě rou

prě ispíévajíé k cě asneé diagnostice a
optimaé lníému cě asoveé mu zarě azeníé
pacienta do operacě níého rě esě eníé.
Kdy je vhodná indikace (stupeň
zakřivení páteře) k operačnímu
řešení?
Operacě níé rě esě eníé indikujeme u
pacientuů , u kterýé ch zakrě iveníé paé terě e
dosahuje zpravidla víéce jak 40
stupně uů
na
zadoprě edníém
rentgenoveé m
sníémku
paé terě e.
Samozrě ejmeě posuzujeme nejen
samotnýé stupeně zakrě iveníé, ale takeé
veě k pacienta a týp postizě eníé.
U tzv. paralýtickýé ch týpuů krě ivek, kdý
prě evlaé daé chabeé postizě eníé nervovýé ch
struktur (naprě. DMD, SMA), dochaé zíé
ke kolapsu paé terě e ve smeě ru
gravitace a naé sledneé mu zvýé razneě níé
zakrě iveníé paé terě e prě i vertikalizaci do
sedu. Nedíélnou soucě aéstíé deformitý
je i postizě eníé paé nve, daneé prě edevsě íém
jejíém sesě ikmeníém a naé slednou
nestabilitou sedu pacienta. Drtivou
veě tsě inu pacientuů operacě neě rě esě íéme
tzv. spino-pelvickou stabilizacíé, prě i
ktereé zahrnujeme do operacě níé
stabilizace nejen paé terě, ale i paé nev.
Jaká musí být vitální kapacita plic
u pacientů, kteří mají indikované
operační
řešení
neuromuskulárních
deformit
páteře?
Prě edoperacě neě se vzě dý snazě íéme
stanovit vitaé lníé kapacitu plic
spirometrickýé m výsě etrě eníém. CŘ asto
je vsě ak pruů beě h výsě etrě eníé zkreslen
omezenou spolupracíé pacienta cě i

objektivníé slabostíé výé dechoveé síélý
prě i zaé kladníém onemocneě níé.
Obecneě je rozsě íérěen naé zor, zě e k
operacě níému rě esě eníé mohou býé t
indikovaé ni pacienti, kterě íé majíé
minimaé lníé hodnotu odpovíédajíécíé
30 % prě edpoklaé daneé kapacitý plic.
Tato hodnota vsě ak pro naé s neníé
absolutníé hranicíé a vzě dý zvazě ujeme i
objektivníé
prě íécěiný
mozě neé ho
omezeníé teé to kapacitý. V minulosti
jsme operovali i pacientý, kterě íé 30 %
nedosahovali a v konecě neé m
výé sledku operaci zvlaé dli dobrě e.

Jaká předoperační vyšetření jsou
důležitá pro dobrý průběh
operace?
Plaé nujeme-li
operaci
neuromuskulaé rníé deformitý paé terě e
je potrě eba pacienta opravdu velmi
podrobneě a cíéleneě výsě etrě it. V prvníé
faé zi se nejprve vzě dý obracíéme na
specializovaneé ho
neurologa
s cíélenýé m dotazem, zda z jeho
pohledu je operacěníé rě esě eníé u
pacienta vhodneé a zda mu
samotnou
operacíé
negativneě
nezasaé hneme do prě íépadneé progrese
zaé kladníého onemocneě níé.
Zaé kladníé prě edoperacěníé výsě etrě eníé
obsahujíé kompletníé laboratorníé
testý, elektrokardiografii (EKG),
klinickeé výsě etrě eníé a výsě etrě eníé
kapacitý plic. K teě mto zaé kladníém
výsě etrě eníém prě idaé vaé me speciaé lníé
výsě etrě eníé, jakýé mi jsou naprě íéklad
ECHO výsě etrě eníé srdce cě i speciaé lníé
výsě etrě eníé traé vicíého traktu, kteraé
jsou potrě ebneé u pacientuů se
specifickýé mi probleé mý.
Na nasě íé klinice vsě echný pacientý
výsě etrě ujeme nejprve kraé tkodobou
(dvou azě trě íédenníé) hospitalizacíé 3 azě
4 meě síéce prě ed operacíé, prě i ktereé
doporucě ujeme
a
indikujeme
jednotlivaé
nutnaé
prě edoperacě níé
výsě etrě eníé. Vsě echna tato výsě etrě eníé
jsou uskutecě neě na u sektoroveé ho
pediatra, ktereé ho o neě zě aédaé me
speciaé lníém soupisem pozě adovanýé ch
výsě etrě eníé. Soucě aéstíé tohoto pobýtu je
i pohovor s psýchologem a
výsveě tleníé problematiký a dalsě íéch
leé cěebnýé ch plaé nuů rodicě uům ze straný
operateé ra.
Jak je to s narkózou u pacientů s
SMA a dystrofiemi a jak dlouho
trvá samotný operační výkon?
Operacě níé výé kon saé m o sobeě je u
neuromuskulaé rníéch deformit paé terě e
opravdu zaé vazě nýé m a pomeě rneě velmi
dlouhýé m
procesem.
Soucě aéstíé
prě edoperacě níého výsě etrě eníé je proto
takeé posouzeníé schopnosti pacienta
zvlaé dnout
naé rocě nýé
výé kon
s dlouhodobou anesteziíé zkusě enýé m
anesteziologem. Role zkusě eneé ho
anesteziologa je prě i operacě níém
rě esě eníé naprosto zaé sadníé a v nasě íé
fakultníé nemocnici maé me k teě mto

operacíém urcě ený tý nejzkusě eneě jsě íé z
nich.
Kompletníé operacě níé výé kon trvaé od
zahaé jeníé anestezie azě do odvezeníé
pacienta z operacě níého saé lu v
pruů meě ru kolem 7 hodin. V jeho
pruů beě hu
pouzě ívé aé
anesteziolog
nejmoderneě jsě íé postupý stabilizace
pacienta vcě etneě speciaé lníéch postupuů
prě i hrazeníé pomeě rneě znacě nýé ch
krevníéch ztraé t. U pacientuů s SMA a
dýstrofiemi je pruů beě h anestezie
obzvlaé sě teě naé rocě nou procedurou, prě i
ktereé anesteziolog cě elíé celeé rě adeě
specifickýé ch probleé muů souvisejíécíéch
s postizě eníém nervoveé ho a naé sledneě i
svaloveé ho sýsteé mu, ktereé ovlivně uje
srdecě níé i dechoveé parametrý.
Jaký
je
konkrétní
postup
realizace operačního výkonu?
Pacienta k operacě níému rě esě eníé
přijímáme na nasě i kliniku jeden azě
dva dný prě ed samotnou operacíé.
Kontrolujeme vsě echna výsě etrě eníé a
prě ipravujeme pacienta na operacě níé
výé kon. Praktický vzě dý je s
pacientem hospitalizován i jeden
z rodičů. Tato psýchickaé podpora i
pomoc
prě i
beě zěnýé ch
osě etrě ovatelskýé ch ué konech výtvaé rě íé
pro pacienta významně vyšší
vnitřní pohodu a pocit bezpečí.
Den prě ed operacíé je pacient
výpraé zdneě n a raé no v den operace je
mu aplikovaé na premedikace, kteraé
ulehcě íé snaé sě eníé zacě aétku anestezie. Na
operacě níém saé le je pacient zajisě teě n
celou rě adou zě ilníéch a tepennýé ch
vstupuů . Naé sledneě je pacient uspaé n a
zajisě teě n intubacě níé kanýlou. Daé le je
mu zavedena i centraé lníé kanýla do
podklíécěkoveé zě íélý, kteraé umozě něuje
stabilizaci
pacienta
krevníémi
derivaé tý. Poteé pacienta prě etaé cě íéme do
polohý
vlezě e
na
brě isě e
s
výpodlozě eníém vsě ech kritickýé ch míést
hrozíécíéch
otlakem
kuů zě e
prě i
dlouhodobeé poloze.
Samotnýé
operacě níé
výé kon
zahajujeme tzv. skeletizací, tedý
odkrýtíém paé terě e ze zadníého
operacě níého prě íéstupu. Naé sleduje
zavedeníé
instrumentaé ria
do
jednotlivýé ch obratluů a paé nve.
Nejcě asteě ji pouzě ívé aé me sě rouboveé
sýsteé mý,
ktereé
cě asto
takeé
doplně ujeme speciaé lníémi klicě kami

podvlecě enýé mi pod obratlovýé mi
oblouký. Naé sleduje namodelovaé níé
dvou týcě í,é ktereé naé sledneě umíéstíéme
do sě roubuů a pod klicě ký. Pomocí
těchto
tyčí
a
speciálních
instrumentárií se snažíme co
nejvíce páteř narovnat a poté i

zafixovat v tomto korigovaneé m
postaveníé.
Na
zaé veě r
operace
oblozě íéme
operovaneé ué seký paé terě e kostěnými
štěpy, ktereé zíéskaé vaé me cě aéstecě neě v
pruů beě hu operace z uvolneě nýé ch
obratlovýé ch cě aéstíé a z veě tsě íé cě aésti je
objednaé vaé me z kostníé banký od
daé rcuů . Do raé ný zavedeme dva dreé ný,
ktereé budou cě istit vnitrě níé cě aést raé ný v
pooperacě níém pruů beě hu. Naé sleduje
uzavrě eníé raé ný stehý a prě ekrýtíé
sterilníém krýtíém a obvazem.
Principem celé operace je tedy
napravení zakřivení páteře a
nastolení pevného kostěného
spojení mezi jednotlivými obratli
a pánví. Takto je zabráněno
dalšímu zhoršování deformity
páteře a umožněn stabilní sed
pacienta.
Samozrě ejmeě
vlivem
zpevneě níé paé terě e a trupu operovaný
pacient ztratí na pohybu v
samotneé paé terě i. Beě hem operace
dojde soucě asneě k výé razneé mu
prodlouzě eníé trupu a pacient
„vyroste“ zpravidla o víéce nezě 7
centimetruů .
Jaká je pooperační
samotném výkonu?

péče

po

Naé rocě neé
operace
neuromuskulaé rníéch deformit paé terě e
prě evaé zě neě
výzě adujíé
intenzivníé
pooperacě níé stabilizaci pacienta.
Zpravidla nechaé vaé me pacienta po
teě chto operacíéch takzvaneě dospat.
Pacient je jesě teě zaintubovanýé a v
tlumeneé m stavu prě elozě en na
intenzivníé luů zě ko anesteziologickeé
kliniký. Postupneě je anestezie
ponechaé na k plýnuleé mu odezneě níé a
po neě kolika hodinaé ch je teprve
pacient buzen, jakmile je jeho stav
stabilizovaé n.
Tento
postup
umozě něuje sě etrneě jsě íé a bezpecě neě jsě íé
pooperacě níé postup prě edevsě íém u
pacientuů s postizě eníém plicníéch
funkcíé, se kterýé m se pravidelneě
setkaé vaé me praé veě u pacientuů s SMA a
Duchennovou svalovou dýstrofiíé. Po
celkoveé zaé kladníé stabilizaci je
pacient
prě elozě en
na
nasě i
ortopedickou jednotku intenzivníé
peé cěe (JIP). U pacientuů , kterě íé majíé
plicníé funkce v relativneě dobreé m
stavu je mozě neé probuzeníé z
anestezie jizě na operacě níém saé le a

tito pacienti jsou prě elozě eni prě íémo na
JIP ortopedickeé kliniký. Zde traé víé
naé sledujíécíéch trě i azě peě t dnuů . Beě hem
teé to dobý je stabilizovaé n jejich
celkovýé stav a nahrazený krevníé
ztraé tý. Jakmile je pacient plneě
stabilizovaé n, muů zě e býé t prě elozě en na
standardníé oddeě leníé. Na oddeě leníé je
postupneě cě aéstecě neě posazovaé n a je
provaé deě na pravidelnaé rehabilitace
zameě rěenaé prě edevsě íém na protazě eníé
koncě etin a podporu dechovýé ch
funkcíé.
Jak probíhá rehabilitace ještě na
lůžku a dále v domácím
prostředí? Jak jsou časté kontroly
po operaci, a případně zda je již
vhodný polohovací el. vozík?

Rehabilitacě níé peé cěe je zameě rěena
prě edevsě íém na protazě eníé koncěetin a
podporu dechovýé ch funkcíé. s
dopomocíé fýzioterapeuta se pacient
zacě íénaé i posazovat do vozíéku. Avsě ak
vzhledem k soubeě zěneé operacě níé
stabilizaci
paé terě e
a
paé nve
dodrzě ujeme zaé sadu sě estitýé denníého
neohýé baé níé kýcě elníéch kloubuů prě es 60
stupně uů . Proto je pacient posazovaé n
do polosedu se zaé klonem trupu,
ideaé lneě
do
polohovacíého
elektrickeé ho vozíéku. Po teě chto sě esti
azě osmi týé dnech muů zě e zapocě íét
s postupnýé m plnýé m posazovaé níém
do vozíéku.
Po trě ech azě cě týrě ech meě síécíéch si
znovu pacientý zveme ke dvou azě
trě íédenníé hospitalizaci, prě i ktereé
fýzioterapeut ucě íé pacienta a jeho

rodicě e jak nadaé le zlepsě ovat stabilitu
sedu a jak procvicěovat koncě etiný. V
dalsě íém obdobíé si pacientý zveme v
puů lrocě níéch
a
daé le
rocě níéch
intervalech na pravidelneé kontrolý.
Jsou časté operační a pooperační
komplikace?
Z hlediska mozě nýé ch komplikacíé
patrě íé problematika operacě níého
rě esě eníé neuromuskulaé rníéch deformit
paé terě e k nejrizikoveě jsě íém v ortopedii.
V tomto prě íépadeě
operujeme
pacientý, kterě íé trpíé celou rě adou
prě idruzě enýé ch postizě eníé a jejich
celkovýé
zdravotníé
stav
neníé
optimaé lníé. Navíéc se jednaé o výsoce
naé rocě nýé operacě níé výé kon s velkýé m
mnozě stvíém implantaé tuů a s pomeě rneě
velkýé mi krevníémi ztraé tami i
dlouhodobou anesteziíé.
V realiteě se setkaé vaé me s pomeě rneě
velkýé m
mnozě stvíém
ruů znýé ch
komplikacíé od teě ch pomeě rneě
nezaé vazě nýé ch azě po komplikace
ohrozě ujíécíé i zě ivot pacienta. Z
praktickýé ch zkusě enostíé se daé rě íéct, zě e
teé meě rě kazě dýé pacient prosě el neě jakou,
býť i mensě í,é komplikacíé beě hem teé to
leé cěbý.
Nejcě asteě ji se v raneé m pooperacě níém
obdobíé
setkaé me
s
nutnostíé
prě izpuů sobit se noveé mu prostoru pro
traé vicíé orgaé ný díéký prodlouzě eníé
trupu nebo s dechovýé mi cě i
obeě hovýé mi potíézěemi vzhledem ke
krevníém ztraé taé m a jizě primaé rníého
plicníého postizě eníé. Vsě echný týto
komplikace rě esě íéme v cě asneé m
pooperacě níém pruů beě hu pecě livýé m
sledovaé níém
celkoveé ho
stavu,
doplneě níém krevníéch ztraé t a cíélenou
prevencíé
infekce
podaé vaé níém
antibiotik. Obaé vanou komplikacíé je
infekt v raé neě s rizikem nutnosti
proplachu a výcě isě teě níé raé ný. Takeé
cě elíéme riziku kozě níéch otlakuů prě i
imobiliteě pacienta a nemocneé ho
pecě liveě polohujeme a pecě ujeme o
kuů zě i.
Soucě aéstíé pooperacě níého stavu jsou
samozrě ejmeě i bolesti, ale tý jsou
díéký ué cě innýé m leé kuů m a citliveé
pooperacě níé peé cěi pomeě rneě dobrě e
snaé sě ený.
Díéký výsoce erudovaneé mu a
zkusě eneé mu
leé karě skosesterskeé mu

týé mu, perfektníému výbaveníé nasě íé
kliniký i dobreé spolupraé ci rodiný
pacienta jsou vsě ak týto i tý
nejzaé vazě neě jsě íé komplikace praktický
vzě dý velmi dobrě e zvlaé daé ný.
Zaé veě rem bých chteě l zduů raznit, zě e
operační řešení těchto deformit
páteře jsou jednou z nejvyšších
priorit naší ortopedické kliniky a
s velkýé m nasazeníém se snazě íéme cě elit
vsě em slozě itostem teě chto výé konuů .
Nasě íém
cíélem
je
poskýtnout
pacientuů m
i
jejich
rodicě uům
maximaé lníé komfort prě i pobýtu na
nasě íé klinice i co nejprě íjé emneě jsě íé
zvlaé daé níé slozě iteé zě ivotníé situace,
kterou samotnaé operace prě inaé sě í.é

Dlouhodobě dosahujeme kvalitních
operačních
výsledků
vyjádřených velkými korekcemi i
dobrým zvládáním pooperačních
stavů, a to i díky kvalitní
spolupráci s rodiči, pacientskými
organizacemi, Centrem provázení
i dalšími lékařskými odborníky.
Celaé operace a pobýt v nemocnici je
v CŘ R plneě hrazen zdravotníémi
pojisě ťovnami.
Kontakt pro odborné konzultace:
Přednosta Ortopedické kliniky
FN Brno
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
tel.: 532 232 704
email: repko.martin@fnbrno.cz

