
Abstrakt 

 

V dnešní době jsou miniinvazivní operace součástí moderní medicíny a v posledních letech 

částečně nahrazují otevřené metody. Cílem této práce bylo porovnání radiologických, 

histochemických a histologických změn m. erector spinae u pacientů se zlomeninou 

torakolumbální páteře léčenou otevřenou (OPEN) a miniinvazivní stabilizací (MISS). Účelem 

nebylo jednu metodu vyhodnotit jako lepší nebo horší, šlo pouze o porovnání a zjištění výhod 

a nevýhod jednotlivých operací. Během studie jsme porovnávali jak výše zmíněné rozdíly v 

kvalitě m. erector spinae, tak laboratorní změny svalových enzymů, porovnávali jsme délku 

operací, přesnost zavedení jednotlivých šroubů, krevní ztráty, kyfotizaci segmentů a intenzitu 

osvitu. Byla ustanovena hypotéza, že poškození svalů ve všech faktorech bude nižší u MISS 

než u OPEN. 

Do prospektivní randomizované studie bylo zařazeno celkem 38 pacientů se zlomeninou typu 

A a B podle klasifikace dle Vaccara, 19 bylo operováno MISS a 19 OPEN metodou. Průměrný 

věk celé skupiny byl 46,4 roků (18 – 68), průměrný věk u MISS výkonů byl 42,6 (18 – 66), u 

OPEN byl 48,7 (19 – 68). U všech pacientů zařazených do studie bylo diagnostikováno pouze 

monotrauma TL páteře. Pokud byla diagnostikována i jiná poranění, tito pacienti nebyli do 

studie zařazeni. 

Odběr svalových vzorků byl během stabilizace a extrakce odebrán z oblasti zlomeniny 

pokaždé z jiné strany a odeslán k histologickému a histochemickému vyšetření. Zjišťoval se 

rozdíl v intenzitě fibrotických a atrofických změn a poměr zastoupení jednotlivých svalových 

vláken u jednotlivých metod. V další části studie se porovnával stav svalů na předoperačně 

provedené nukleární magnetické rezonanci (MRI) se stavem na MRI provedeným 3 měsíce 

po extrakci OS materiálu. Opět jsme hodnotili rozdíly v množství fibrotizace a atrofie svalů u 

obou metod. K porovnání laboratorních hodnot svalových enzymů jsme intervalově odebírali 

kreatinkinázu (CK) a myoglobin (MYO) v perioperačním období a to až několikrát denně do 

normalizace hladin. Hodnoty délky výkonu, krevních ztrát a intenzity osvitu jsme čerpali 

z perioperačních záznamů. Změny segmentální křivky a míru kyfotizace obratle jsme získali 

z velikostí úhlů měřených intervalově po dobu celé studie a to ihned po úrazu až dva roky po 

vynětí implantátů. 

Z výsledků jsme zjistili a potvrdili hypotézu, že jak v histologickém a histochemickém obraze 

tak v obraze MRI je svalový korzet poškozen vyšší měrou u OPEN než u MISS. V biochemické 

části studie na rozdíl od předpokladu, že sval bude při operaci méně poškozen u MISS než u 

OPEN, se ukázal přesný opak. Hladiny svalových enzymů během MISS výkonu stoupaly téměř 

do dvojnásobné výše než u OPEN. Důvodem je zřejmě vyšší lokální zhmoždění svalstva a 



vývoj minikompartmentu u nedrenovaných MISS výkonů. Výsledky u délky operace a přesné 

lokace transpedikulárních šroubů nepotvrdily rozdíl mezi metodami, krevní ztráty byly 

podstatně vyšší u OPEN, míra ozáření podstatně vyšší u MISS a srovnatelně u obou metod 

jsme shledali míru ztráty korekce jednotlivých křivek páteře v čase. 

Miniinvazivní operace mají své místo v léčbě zlomenin TL páteře, ale ne pro všechny typy 

poranění. Nejsou vhodné tam, kde je nutná dekomprese a kvalitní zadní spondylodéza. MISS 

výkony jednoznačně šetří páteřní svalový korzet v dlouhodobém sledování. 


