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sdělení nemá ambici být vyčerpávajícím a představuje  zatím asi roční pátránísdělení nemá ambici být vyčerpávajícím a představuje  zatím asi roční pátrání
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Operace bederních ploténekOperace bederních plotének

1909  Krause a Oppenheim  1909  Krause a Oppenheim  - první operace lumbar „chondroma“- první operace lumbar „chondroma“

19221922      Adson a Ott Adson a Ott - surgical removal of herniated nucleus pulposus - surgical removal of herniated nucleus pulposus 

1932   Mixter a Smithwick 1932   Mixter a Smithwick - z laminektomie (- z laminektomie (bráni jako 1. disc surgeonsbráni jako 1. disc surgeons))

  



U nás:  U nás:  

Jan Bedrna (1897 – 1956)           Jan Bedrna (1897 – 1956)             19 operací      19 operací      19371937  - 1941- 1941

Lokální anestesie, vzduchové a později jodový olej perimyelografieLokální anestesie, vzduchové a později jodový olej perimyelografie



19491949      Kunc Kunc 

referuje  prvníchreferuje  prvních 100  100 operacíoperací

Nejprve velké rány a  hemilaminektomie Nejprve velké rány a  hemilaminektomie 

později interlaminární přístuppozději interlaminární přístup (Love, Mayo 1939) (Love, Mayo 1939)

Habilitační práce

1961  Zapletal a Mikula  1961  Zapletal a Mikula  (Olomouc)  (Olomouc)  -  vyhodnocení první stovky operovaných-  vyhodnocení první stovky operovaných

19681968    Schröder a Smrčka sen.  Schröder a Smrčka sen.  (Brno)  (Brno)  - operace na boku - operace na boku 
                                                                                                                                      (loc. a později epidur anest(loc. a později epidur anest)

1984



Mikrochirurgie bederní ploténky nezávisle Mikrochirurgie bederní ploténky nezávisle 19771977

U násU nás:  :  

MikrochirurgickMikrochirurgickéé operov operováánníí výhřezů bedern výhřezů bederníích meziobratlových plotch meziobratlových plotéének.   nek.   Rozhledy v chirurgii,66,  Rozhledy v chirurgii,66,  19871987  

Paleček T. Paleček T. 19851985

96y
+



Endoskopické operace ploténekEndoskopické operace plotének

Máca K. Smrčka M.         Máca K. Smrčka M.         listopad 2017listopad 2017

U násU nás:  :  

mikroskop + endoskop (open endoscopy)mikroskop + endoskop (open endoscopy)

19751975 Hijikata – percutaneous nucleotomy Hijikata – percutaneous nucleotomy

1989 1989  Schreiber A. et al  perkutánní nukleotomie s diskoskopií Schreiber A. et al  perkutánní nukleotomie s diskoskopií

19931993 Mayer H.M. perkutánní endoskopická diskektomie rozvoj techniky Mayer H.M. perkutánní endoskopická diskektomie rozvoj techniky

19981998 Yeung A. první aplikace irigace jako v artroskopii Yeung A. první aplikace irigace jako v artroskopii

20002000 Rutten S. rozvoj indikací a techniky Rutten S. rozvoj indikací a techniky



Dekomprese bederních stenóz  Dekomprese bederních stenóz  

Fantiš A., Daněk E., Megela J., Vyhnánek L.: Fantiš A., Daněk E., Megela J., Vyhnánek L.: 

Osteogenní stenóza pateřního kanálu. Rozhl.ChirOsteogenní stenóza pateřního kanálu. Rozhl.Chir.  19691969  … 33 pacientipacienti



Dekomprese bederních stenóz  Dekomprese bederních stenóz  

Fantiš A., Daněk E., Megela J., Vyhnánek L.: Fantiš A., Daněk E., Megela J., Vyhnánek L.: 

Osteogenní stenóza pateřního kanálu. Rozhl.ChirOsteogenní stenóza pateřního kanálu. Rozhl.Chir.  19691969  … 33 pacientipacienti

99 pacientů

*1930*1930



Moderní fixace v Th a L páteřiModerní fixace v Th a L páteři



nejprve šroub a pak dlahu (nejprve šroub a pak dlahu (19831983))
Arthur Stefee (1935)Arthur Stefee (1935)
(Acromed 325 M - US DePuy)(Acromed 325 M - US DePuy)

Raymond Roy-Camille (1927-1994)Raymond Roy-Camille (1927-1994)

1. transpedikularní šroub 19631963  + dlaha 

u 16 leté divky po úrazu, neměl  za co chytit po 

laminektomii

 (narozen Martinique, žák Judeta)



Walter Dick  (1943 - )Walter Dick  (1943 - )

Fixateur interne Fixateur interne - 19821982

Narozen v Praze

Otec operoval Heydricha

Friedrich Magerl (1931)Friedrich Magerl (1931)

Fixateur externeFixateur externe -  - 19761976

           zemřel 14.11.2020

Přechod na stabilní fixatéryPřechod na stabilní fixatéry



Courtesy of Prof. Štulík

19801980



První TP šroub První TP šroub   - při redukci olisthesy L5   12.2 .1985 12.2 .1985 

U násU nás:  :  

Otto VlachOtto Vlach
(1932 - 2018)(1932 - 2018)

Courtesy of  prof. Repko



Peter Wendsche  Peter Wendsche  (1945)    (1945)    

1. tanspedikulární šroub  ( září 1986) 1. tanspedikulární šroub  ( září 1986) - úraz- úraz

„„vrubované dlahy“  (kerbenplatten)vrubované dlahy“  (kerbenplatten)

Hybrid (Daniaux)
Courtesy of Peter Wendsche

Courtesy of Peter Wendsche

Počátkem 90. letPočátkem 90. let



  19911991  UL   SOCON (Aesculap)  UL   SOCON (Aesculap)leden / 1991leden / 1991  FNKV   Dickův fixaterFNKV   Dickův fixater

Halo-femorální trakce,  HarringtonHalo-femorální trakce,  Harrington

„„rýhované dlahy“rýhované dlahy“

Stabilní vnitřní fixatéryStabilní vnitřní fixatéry::

Otto Vlach  Otto Vlach  (1932-2018)



19931993



lower thoracic and lumbar spine lower thoracic and lumbar spine 

(od 2. poloviny 90.let)(od 2. poloviny 90.let)

Technical aspectsTechnical aspects



Moderní spondylochirurgie  Moderní spondylochirurgie  
subaxiální krční páteřesubaxiální krční páteře



Cloward 1958

Smith a Robinson 1955



HK HK 19621962  
Pařízek J. Pařízek J. (1931)(1931)  

U násU nás:  :  100 let100 let + 7/2021

19601960



19741974

85 operací85 operací

  (úrazy, deformity, tumory, zánět, degenerativa) (úrazy, deformity, tumory, zánět, degenerativa) 

(1927-1994)(1927-1994)



19701970 Orosco and Llovet Orosco and Llovet

Rafael Orozco i Delclós Rafael Orozco i Delclós (1938-2005)(1938-2005) Josep Llovet i Tapies  Josep Llovet i Tapies  (1930-2004)(1930-2004)

Tarragona Barcelona



Trapezoidal plate Trapezoidal plate 
bicortical screwsbicortical screws
19801980



Erwin W. Morscher Erwin W. Morscher - Basel (1930-2008- Basel (1930-2008)

AOAO CSLP publikoval  CSLP publikoval 19861986    

Monocortical locked, Monocortical locked, 
méně nebezpečí méně zářeníméně nebezpečí méně záření



U nás:   dlahy ??? ne zcela jasné U nás:   dlahy ??? ne zcela jasné 

ÚNBÚNB  přelom 70-80 let  přelom 70-80 let

StrmiskaStrmiska – první dlahy z jiných setů – první dlahy z jiných setů

WendscheWendsche – Medin kopie Orosco dlahy – Medin kopie Orosco dlahy

ÚL – ÚL – Caspar dlahy druhá polovina 80 letCaspar dlahy druhá polovina 80 let

Klézl Klézl – AO Morscher dlaha– AO Morscher dlaha



Eva Urbánková Eva Urbánková (1941)(1941)
1984 UL1984 UL



19871987   zavedla Casparovu techniku   zavedla Casparovu techniku









Cage, vložky, spacery …. LBC  únor / 2000Cage, vložky, spacery …. LBC  únor / 2000

Cenius Tibon



Plastic cages (PEEK)

CeSpace XP



Moderní spondylochirurgie  Moderní spondylochirurgie  
horní krční páteřehorní krční páteře



Magerl     [1979]Magerl     [1979]

Bohler      [1981]Bohler      [1981]

Nakanishi [1982]Nakanishi [1982]



První osteosyntéza  zlomeniny zubu C2 v ČSSRPrvní osteosyntéza  zlomeniny zubu C2 v ČSSR  

Juraj Látal  Juraj Látal  (1935)  (1935)  v Bratislavěv Bratislavě

19881988   červenec - 66 y zdrav sestra červenec - 66 y zdrav sestra

Poldi 1 šroub, jako antirotaci užil Kirschner drátPoldi 1 šroub, jako antirotaci užil Kirschner drát

Učil se to od BöhleraUčil se to od Böhlera

Narodil se jako Jiří v Litovli u Olomouce Narodil se jako Jiří v Litovli u Olomouce 

+13.8.2019



Otto Vlach      Otto Vlach      (courtesy of Dr. Cienciala – op.protokoly)(courtesy of Dr. Cienciala – op.protokoly)

19881988

  5. únor 5. únor      první OC fixace  (Poldi dlaha O a dráty)     první OC fixace  (Poldi dlaha O a dráty)

16. únor 16. únor           Judetovi šrouby C2 Judetovi šrouby C2 u katovské zlomeninyu katovské zlomeniny

13. květen   13. květen   pseudoartrosa zlomeniny zubu, pseudoartrosa zlomeniny zubu, 1 maleolární šroub 1 maleolární šroub 

                                      +   tenký  štěp do druhé strany+   tenký  štěp do druhé strany



Surgery of Surgery of aatlanto - tlanto - aaxial instabilityxial instability

Posterior approachPosterior approach

1. silk loop -1. silk loop -  Mixter and Osgood (1910)Mixter and Osgood (1910)

2. wire loop and H graft Gallie (1939)2. wire loop and H graft Gallie (1939)

3. modifications Brooks and Sonntag3. modifications Brooks and Sonntag

4. interlaminar clamps - Halifax,Apofix4. interlaminar clamps - Halifax,Apofix

5. transarticular C2/1 fusion5. transarticular C2/1 fusion - - Magerl (1979) Magerl (1979)



Od roku 1993 chirurgie horní krční páteře v LBCOd roku 1993 chirurgie horní krční páteře v LBC

Před námi Látal a Lohnert, Vlach, Wendsche  (úrazy)Před námi Látal a Lohnert, Vlach, Wendsche  (úrazy)

My asi první C2/1 transartikulární dézaMy asi první C2/1 transartikulární déza

19961996

Klézl 1998Klézl 1998

20052005



Od roku 2000Od roku 2000

-    Vyšší radikalita u nádorů – spondylektomieVyšší radikalita u nádorů – spondylektomie

-    Rozvoj mobilních implantátůRozvoj mobilních implantátů

Zkrácení intervalu od nápadu k realizaci i v ČRZkrácení intervalu od nápadu k realizaci i v ČR

Založení České spondylochirurgické společnosti Založení České spondylochirurgické společnosti 19991999

Nápad 1998 Barcelona spine meetingNápad 1998 Barcelona spine meeting



Tomita K, Kawahara N, Baba H, et al. 
Total en blocen bloc  spondylectomyspondylectomy. A new surgical technique for 
primary malignant vertebral tumors. Spine  19971997

Lièvre JA, Darcy M, Pradat P, et al. Lièvre JA, Darcy M, Pradat P, et al. 
Giant cell tumor of the lumbar spine; Giant cell tumor of the lumbar spine; total spondylectomy total spondylectomy 
in 2 stages. in 2 stages. 
Rev Rhum Mal Osteoartic Rev Rhum Mal Osteoartic 19681968;35:125-30;35:125-30

Roy-Camille R, Saillant G, Mazel CH, et al.Roy-Camille R, Saillant G, Mazel CH, et al.
Total vertebrectomy Total vertebrectomy as treatment of malignant tumors of the as treatment of malignant tumors of the 
spine. spine. 
Chir Organi Mov Chir Organi Mov 19901990;75:94-6;75:94-6



Osteoblastom C6Osteoblastom C6

Totální Totální 
spondylektomiespondylektomie

EndolesionálníEndolesionální a  a 
ve dvou dobáchve dvou dobách

Dívka 17 let pád z koně (Dívka 17 let pád z koně (19991999))

5 let po té



Rhines et al. 2005Rhines et al. 2005



20062006



K.Abumi



„„Spine artSpine arthhroplasty broplasty blloomoom““
      začal v bederní oblasti v 90tých letechzačal v bederní oblasti v 90tých letech



U násU nás:  :  

Jiří Vrzala           Jiří Vrzala           Prodisc L     Prodisc L     10.4.200110.4.2001



V. Bryan (early 90s)V. Bryan (early 90s)

First human implantation – Jan Goffin    (January 2000)



20032003

  o pár týdnů dřívě UL o pár týdnů dřívě UL neb náš kandidát dostal chřipkuneb náš kandidát dostal chřipku



Activ C Activ C - first implantation  25th January 20072007



„„Pokrok v chirurgii páteře“Pokrok v chirurgii páteře“

Co to znamenáCo to znamená??

Hledání metod, jak chirurgicky co nejefektivněji dosáhnout   co Hledání metod, jak chirurgicky co nejefektivněji dosáhnout   co 
nejfyziologičtějšího výsledkunejfyziologičtějšího výsledku

                Současné trendy maximální efektivity:Současné trendy maximální efektivity:  

                            A. minimA. minimální ální  invas invasivitaivita

                            B. maximální přesnostB. maximální přesnost

                            CC. . obnova přirozeného tvaru a pohybuobnova přirozeného tvaru a pohybu

                            DD. maximal. maximalníní radikalit radikalita a 

                            EE. . rychlá mobilisace bez zevní podporyrychlá mobilisace bez zevní podpory

                            F. specialisovaný trénink a vzděláváníF. specialisovaný trénink a vzdělávání



„„Background“Background“

A. Významné zlepšení zobrazování A. Významné zlepšení zobrazování 

B. Rozvoj technik a implantátů (hardware)B. Rozvoj technik a implantátů (hardware)

C. Navigační technikyC. Navigační techniky

D. Elektronizace a robotizaceD. Elektronizace a robotizace



mobile intraop CT since 2012    mobile intraop CT since 2012    (32 spiral, gentry  85 cm)



Navigation integrated in stand alone robotic systems



„„We must all ensure that we do not encourage We must all ensure that we do not encourage   

  the triumph of the triumph of   technology over reason.”technology over reason.” 

Scott D. Boden :Scott D. Boden :



Děkuji za pozornost !Děkuji za pozornost !
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