
Algoritmus chirurgické léčby patologických zlomenin dlouhých kostí 

 

Při ošetření patologických zlomenin dlouhých kostí dochází často k chybnému ošetření, ať už vinou nesprávné 

diagnózy nebo neadekvátního ošetření patologické zlomeniny. Tento fakt nás vedl k vypracování tohoto 

doporučení, které může být hrubým vodítkem k ošetření patologických zlomenin dlouhých kostí.  

98 % patologických zlomenin vzniká na podkladě metastatického postižení kosti. Cílem předoperační 

diagnostiky je vyloučit zbylá 2 % zlomenin při primárních kostních nádorech, ve spolupráci s onkology stanovit 

pravděpodobnou dobu přežití pacienta a adekvátně tomu ošetřit patologickou zlomeninu.  

 

Při ošetření pacientů s patologickou zlomenin může dojít ke dvěma základním chybám v diagnostico-

terapeutickém algoritmu: 

- není rozpoznána patologická zlomenina a pacient je léčen pro standardní traumatickou zlomeninu. 

Pacient je léčen neadekvátně.  

- patologická zlomenina je považována za metastázu. Jedná se o primární tumor kosti. Pacient je léčen 

neadekvátně.  

 

Pacienty s patologickými zlomeninami může dělit do dvou základních skupin:  

- pacient je sledován pro diagnózu karcinomu s metastatickým postižením kostí, zlomenina se objevuje 

jako komplikace, zhoršuje prognózu přežití – další došetřování není nutné.  

- pacient není sledován pro diagnózu karcinomu. Pravděpodobně se jedná o patologickou 

zlomeninu – zlomeninu provizorně fixujeme (sádrová fixace, ortéza, skeletální trakce), další 

došetření je nezbytné.  

 

Patologická zlomenina se obvykle objeví spontánně s minimálním traumatem, anamnesticky může pacient 

několik dní před zlomeninou pociťovat bolesti v dané lokalitě.  

 

Příznaky svědčící pro patologickou zlomeninu:  

- ke zlomenině dojde bez traumatu nebo minimálním násilím. 

- prodromální symptomy (u 85 % pacientů s metastázami). 

 

V anamnéze zjišťujeme: 

- předchozí radioterapii. 

- celkové zhoršování kondice, zdravotního stavu, ubývání na váze.  

- symptomy upozorňující na diagnózu primárního nádoru (opakované infekce, infekce respiračního 

traktu, kouření, chronická obstrukční plicní nemoc, alkoholismus, cirhóza, hematurie, bolesti 

břicha …). 

 

Klinické vyšetření:  

- hledáme abnormality indikující přítomnost primárního nádoru.  

o prsa 

o štítnice 

o kůže 

o lymfatické uzliny 

o vyšetření per rectum 

o vyšetření moči 

 

Zobrazovací metody: 

RTG vyšetření ve dvou projekcích v dobré kvalitě. V případě potřeby analgetizovat pacienta před RTG 

vyšetřením imobilizovat postiženou končetinu.  

 

RTG příznaky:  

- atypické zlomeniny – avulzní zlomenina malého trochanteru je obvykle metastatického původu. 

- lokalizace – metastázy obvykle v metafýzách a diafýzách.  

- lytická ložiska nebo ložiska zvýšené denzity. 

- kortikální zlomy a defekty, periostální reakce, šíření se do přilehlých měkkých tkání. 

- multifokální léze – vysoká pravděpodobnost metastatického postižení.  

Při nejasném nálezu je indikováno CT nebo MRI – napomůže odlišení metastázy od primárního TU.  

 

Jestliže pacient nemá anamnézu nádorového onemocnění nebo je onemocnění v dlouhodobé remisi je nutné 

další došetření.  



- RTG plic.  

- laboratorní došetření – vápník, albumin, alkalická fosfatáza, krevní obraz, kreatinin, ELFO bílkovin, 

FW, CRP.  

- UZ břicha  

- pokud je vše v normě - CT plic, břicha a pánve.   

- při pozitivním nálezu eventuálně gastrofibroskopie, bronchoskopie. 

- další jednoduchou diagnostickou možností nahrazující všechny výše uvedené je provedení 

celotělového CT.  

- při negativním nálezu je vždy indikována biopsie. U patologických zlomenin je indikována spíše 

otevřená než punkční biopsie.  

- peroperační biopsii „na zmrzlo“ využijeme, jen pokud je k dispozici zkušený patolog. 

- po probatorní excizi následuje imobilizace končetiny (sádrová fixace, ortéza, skeletální trakce).  

Vyčkáme na výsledek histologického vyšetření.  

 

Výsledek histologického vyšetření: 

- primární maligní kostní nádor – překlad pacienta na specializované pracoviště. 

- primární benigní kostní nádor nebo nádoru podobná afekce – adekvátní ošetření (osteosyntéza + 

spongioplastika, aloštěp, arteficiální náhrada kosti). Při nedostatku zkušeností, obtížné anatomické 

lokalitě, nejasnostech – konzultace a eventuálně překlad pacienta na specializované pracoviště.  

- prokázaná metastáza – adekvátní ošetření. Při nedostatku zkušeností, obtížné anatomické lokalitě, 

nejasnostech – konzultace a eventuálně překlad pacienta na specializované pracoviště.  

 

Chirurgické ošetření metastatické zlomeniny 

Při ošetření patologické zlomeniny dodržujeme hlavní zásadu: provedená rekonstrukce musí 

„přežít“ pacienta. Rekonstrukce by měla umožnit bezprostřední zatěžování končetiny. Hlavními chybami při 

rekonstrukčních operacích je podcenění abnormální biologické aktivity metastatického ložiska a podcenění 

délky přežití pacienta. U prokázané solitární metastázy preferujeme vždy resekční výkon, tedy ošetřujeme 

podobně jakoé primární kostní tumor.  

 

Ošetření podle lokality   

 

Diafýzy dlouhých kostí  

Femur, tibie 

- nitrodřeňový hřeb je první metodou volby. Použijeme maximální délku hřebu. Předvrtání není 

kontraindikováno, nevede k rozsevu tumoru. Výhodnější jsou rekonstrukční hřeby. Pokud je metastáza 

blízko místa zavádění hřebu lze s výhodou injikovat kostní cement k posílení montáže.  

Humerus  
- hřeb s cementovou plombou nebo bez, dlaha s cementovou plombou je metodou volby.  Zkrácení 

končetiny nemá negativní vliv. 

- při velkém defektu nebo malé šanci na zhojení zlomeniny – kombinace vnitřní fixace a cementové 

plomby s intralezionární kyretáží nádoru.  

 

Dlahová osteosyntéza – 3 šrouby nad a tři pod metastázu, natlačení cementu do dřeňové dutiny nad a pod 

metastázu, kompletní vyplnění místa metastázy. Poslední šrouby do tuhnoucího cementu. 

Osteosyntéza nitrodřeňovým hřebem – natlačení cementu před zavedením hřebu. Vyzkoušení průchodu hřebu 

dřeňovým kanálem. Vytažení nad místo zlomeniny, vyplnění cementem, zavedení hřebu. Pokud je zavedení 

obtížné, ponechání hřebu a cementování kolem něj. 

 

Radiosenzitivní metastázy – nitrodřeňový hřeb (+- cement) / dlaha (+- cement) + radioterapie. 

Prognóza do 6 M – nitrodřeňový hřeb +- cement / dlaha +- cement. 

Prognóza nad 6 M – interkalární protéza / hřeb + kostní štěp. 

 

Proximální femur  

Krček a hlavice – náhrada.  

Prognóza do 6 M + intaktní acetabulum – CKP, bipolární náhrada. Paliativní zahřebování u ležícího pacienta.  

Prognóza nad 6M – TEP. Při plánované radioterapii podpůrná acetabulární dlaha k prevenci časné migrace. 

Při zasaženém acetabulu – podpůrný systém + rekonstrukce podle rozsahu defektu (Harringtonova metoda: 

cement + dlouhé šrouby nebo Steinmanovy hřeby z ilické kosti přes acetabulum). 

 

Trochanterická oblast  



Radiosenzitivní metastázy – osteosyntéza + radioterapie. 

Prognóza do 6 M – PFN + cement / DHS + cement. 

Prognóza nad 6 M – TEP s reinzercí  VT pokud je to možné (zlepšení funkce a stability). 

 

Distální femur  

Radiosenzitivní metastázy – zamykatelná dlaha (+- cement) + radioterapie. 

Prognóza do 6 M – zamykatelná dlaha + cement.  

Prognóza nad 6 M – TU TEP. 

 

Proximální humerus  

CKP, při osteolýze hrbolků reverzní náhrada.  

Při nepředpokládaném hojení zlomeniny TU CKP eventuálně TU reverzní náhrada.  

 

Proximální tibie  

Radiosenzitivní metastázy – dlaha (+- cementová plomba) + radioterapie / fixace v ortéze + radioterapie. 

Prognóza do 6 M – dlaha + cementová plomba. 

Prognóza nad 6 M – TU TEP.  

 

Diafýza tibie  

Radiosenzitivní metastázy – osteosyntéza hřebem + radioterapie. 

Prognóza do 6 M – osteosyntéza hřebem +- cement. 

Prognóza nad 6 M – interkalární náhrada / hřeb + kostní štěp. 

 

Distální tibie  

Radiosenzitivní metastázy – ortéza / sádrová fixace + radioterapie. 

Prognóza do 6 M – dlaha + cement.  

Prognóza nad 6 M – resekce kostní štěp + artrodéza / resekce cement + artrodéza. 

 

Radiosenzitivita je velmi dobrá u metastáz karcinomu prsu a prostaty, dobrá u metastáz karcinomu štítné žlázy a 

metastáze melanomu, slabá u metastáz karcinomu plic, sporná u metastázy karcinomu ledviny.  

 

Tendence k hojení metastatické zlomeniny je dobrá u metastázy karcinomu prsu, prostaty, ledviny, slabá u 

metastázy karcinomu štítné žlázy a melanomu, žádná u metastázy karcinomu plic.  

 

Prognózu přežití pacienta vždy konzultujeme s onkologem.  Je závislá na celkovém stavu pacienta, typu 

primárního nádoru, počtu skeletálních metastáz, přítomnosti viscerálních metastáz, možnostech chemoterapie a 

biologické léčby.  


