
příklady operací



končetinu zachovávající   
(tzv. “Limb salvage”) zákroky 

u primárních nádorů kostí
1) biologické náhrady / rekonstrukce 



• hemikortikální (poloviční) resekce kosti s osteosyntézou umožňující spontání 
regeneraci kosti


• Pacient: žena 26 let

• Diagnóza: LG fibrosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

5,5 roků po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Rekonstrukce dlouhé kosti pomocí strukturálního štepu z lopaty kosti kyčelní 
(pánve)


• Pacient: muž 21 let

• Diagnóza: Osteoblastom

• Operatér: MUDr. Lesenský

6 let po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Rekonstrukce kosti pomocí tzv. “masivního allo-štěpu”, tedy transplantace 
kosti od dárce. 


• Pacient: dívka 16 let

• Diagnóza: HG Osteosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

7 let po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Rekonstrukce kosti pomocí lokáního přenosu lýtkové kosti včetně cévního 
zásobení (tzv. “na cévní stopce” )


• Pacient: muž 23 let

• Diagnóza: HG Osteosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

6 let po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Rekonstrukce kosti pomocí kombinovaného štepu od dárce a lýtkové kosti přenesené 
na nové místo díky mikroanastomóze zásobujících cév (tzv. “Capanna technique”)


• Pacient: muž 24 let

• Diagnóza: HG Pleomorfní Sarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský , prim.MUDr. Molitor (plast.chir.)

3 roky po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Rekonstrukce 24 cm kosti pomocí auto-transplantace vaskularizované fibuly. Takto je 
obnovena živá kost Na CT snímkách je vidět inegrace a hypertrofie (zesílení) 
transplantované kosti, tedy důkaz její životaschopnosti


• Pacient: muž 32 let

• Diagnóza: HG Osteosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský, MUDr. Skála (mikrochirurg)

1,5 roku po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru

video



• Rekonstrukce kosti pomocí kombinovaného štepu od dárce a lýtkové kosti přenesené na 
nové místo díky mikroanastomóze zásobujících cév (tzv. “Capanna technique”). Na RTG je 
vidět i pokračující růst kosti při zachovalé neporušené epifyzární (růstové) chrupavky


• Pacient: dívka 10 let

• Diagnóza: Ewingův Sarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

3 roky po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Záchrana končetiny u pacientky s poradiační nekrózou stehenní kosti v terénu po dřívějším ozážení zhoubného 
nádoru měkkých tkání (extraskeletální Ewingův sarkom). Zlomenina kosti, která je po předchozích ozáření mrtvá, 
neposkytuje podmínky pro zhojení a každý pokus o osteosyntézu selhal. Pomocí auto-transplantace lýtkové kosti je 
do místa přenesena živá kost, která zlomeninu zhojila a pacientce tak byla zachrěna končetina a její nosná funkce.


• Pacient: žena 58 let

• Diagnóza: poradiační nekróza kosti s patologickou zlomeninou, stp extraskelet. EWS

• Operatér: MUDr. Lesenský, MUDr. Skála (mikrochirurgie)

2 roky po operaci - nosná končetina, chůze s oporou FH



končetinu zachovávající  
(tzv. “Limb salvage”) zákroky 

u primárních nádorů kostí
2) nebiologické (umělé) náhrady / rekonstrukce 



• Rekonstrukce kosti pomocí cementového “spaceru”. Na konsekutivních RTG je 
vidět postupná hypertrofie (zesílení) fyziologicky zatěžované kosti


• Pacient: žena 61 let

• Diagnóza: Dediferencovaný Chondrosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

4 roky po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Rekonstrukce kosti včetně mechaniky kolenního kloubu pomocí tumorózní 
endoprotézy 


• Pacient: muž 18 let

• Diagnóza: Clear Cell Chondrosarcoma

• Operatér: MUDr. Lesenský

4 roky po operaci - plně nosná končetina

video



• Subtotální resekce stehenní kosti, včetně “extraartikulární” resekce kolenního kloubu, s rekonstrukcí 
pomocí “custom-made” (= na míru vyrobeného) kotvení megaprotézy, umožňující záchranu kyčelního 
kloubu se zachováním přirozené chůze. (původní osteosyntéza patologické zlomeniny na jiném 
pracovišti)


• Pacient : 

• Diagnóza: LG Fibrosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

4 roky po operaci - plně nosná končetina

video



• Rekonstrukce kosti pomocí neinvazivně prolongovatelné roustoucí tumorózní 
endoprotézy (vhodný odkaz na članky na ČT atp..)


• Pacient: chlapec 9 let

• Diagnóza: HG Osteosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

1 rok po operaci - plně nosná končetina

video



• Rekonstrukce kosti a kloubu s využítím kombinace dříkové endoprotézy a 
alloštěpu (kosti od mrtvého dárce) tzv.“allo-prosthetic composite (APC)


• Pacient: dívka 13 let

• Diagnóza: HG Osteosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

funkce končetiny 4 roky po operaci 



• Rekonstrukce pánve s pomocí tzv. “dříkové jamky” LUMiC. 


• Pacient: žena 65 let

• Diagnóza: G2 Chondrosarkom pánve

• Operatér: MUDr. Lesenský

5 let po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru

video



• Rekonstrukce pánve s pomocí páteřního fixatéru a cementového spaceru


• Pacient: muž 45 let

• Diagnóza: G3 Chondrosarkom pánve

• Operatér: MUDr. Lesenský

1/2 roku po operaci - bez lokální recidivy tumoru

video



končetinu zachovávající  (tzv. 
“Limb salvage”) zákroky u 

primárních nádorů měkkých tkání



• Někdy nádory měkkých tkání infiltrují kost a k zachování “onkologické radikality” je nutno resekovat i tuto 
napadenou kost. I to je jeden z faktorů, proč by terapie nádorů pohybového aparátu měla patřit do péče 
onkologického ortopeda a ne chirurga. Rekonstrukce 22 cm napadené kosti bylo v tomto případě rekostruováno 
pomocí cementového “spaceru”, umožňuje zachovat končetinu při malém riziku infekce v kratším operačním čase, 
než biologické náhrady (např. vaskularizovaná fibula), které jsou určeny spíše pro mladší pacienty.


• Pacient: žena 79 let

• Diagnóza: HG Pleomorfní Sarkom stehnního svalu

• Operatér: MUDr. Lesenský

3 roky po operaci - nosná končetina, chůze s oporou hole



• Primární resekce magistrálního cévního svazku stehna s rekonstrukcí pomocí cévní náhrady 
u tomuru, který infiltroval cévy. Jen tak je možno dodržet zásady tzv. “onkologicky radikální” 
resekce nádoru a snížit riziko lokální recidivy.


• Pacient: žena 79 let

• Diagnóza: HG Dediferencovaný Liposarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský , MUDr. Vašina (cévní chir.)



• Resekce rozsáhle infiltrujícího nádoru bérce po předchozí neštastné “intralesionální” resekci 
na jiném pracovišti s krytí pomocí lokálně posunutých svalových laloků a dermo-
epidermálních kožních štěpů.


• Pacient: muž 72 let

• Diagnóza: LG Myxofibrosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský, prim. MUDr. Christodoulou (plastická chir.)

1,5 roků po operaci - plně funkční končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Resekce rozsáhlé lokální recidivy po několika nekompletních resekcích a ozážení nádoru na jiném 
pracovišti. Nedostatek měkkých tkání v místě po radikální resekci byl řešen, ve spolupráci s plastickým 
chirurgem, lokálním kožně-svalovým lalokem s doplňující plastikou dermoepidermálním štěpem. 
Pacientka je nyní 7 let po operaci bez zn. recidivy nádoru a má plnou funkci operované končetiny.


• Pacient: žena 64 let

• Diagnóza: G2 Myofibroblastický sarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský, prim. MUDr. Molitor (plastická chir.)

7 let po operaci - plně funkční končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Rekonstrukce extenzorového aparátu kolene (lig.patellae) pomocí aloštěpu 
(transplatace štěpu od mrtvého dárce) Achillovy šlachy.


• Pacient: žena 65 let

• Diagnóza: LG Leiomyosarkom

• Operatér: MUDr. Lesenský

video



Operační léčba 
sekundárních nádorů kostí 

(metastázy karcinomů)



• Pacientka s metastázou světlobuněčného karcinomu ledviny do oblasti acetabula (jamky) pravého 
kyčelního kloubu, která znemožňovala chůzi a působila velké bolesti s nutností opioidních analgetik. 
Dva roky po operaci je pacienta bez zn. recidivy nádoru v operované oblasti a plně zatěžuje bez 
nutnosti analgetik.


• Pacient: žena 65 let

• Diagnóza: Metastáza světlobb. adeno-karcinomu ledviny

• Operatér: MUDr. Lesenský

2 roky po operaci - plně nosná končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Pacientka s patologickou zlomeninou v terénu metastázy karcinomu prsu. Operace tzv. “long-stem-hemi” s 
biartikulární náhradou hlavice stehenní kosti umožňuje okamžitou plnou zátěž a dlouhý cementovaný dřík stabilizuje 
zlomeninu i celý zbytek kosti, tak aby se minimalizovalo riziko nutnosti reoperace v této lokalitě dle filozofie “one 
bone = one surgery”. Endoprotetická rekonstrukce v oblasti “proximálního femuru” snižuje riziko selhání a nutnosti 
reoperace v porovnání s osteosyntézou hřebem nebo dlahou.


• Pacient: žena 52 let

• Diagnóza: Metastáza NST karcinomu prsu

• Operatér: MUDr. Lesenský

1,5 roků po operaci - plně nosná a nebolestivá končetina



• Pacientka 3 rocky po operaci nádoru ledviny s nově diagnostikovanými metastázami v kostech byla 
operována pro metastatické ložisko ve stehenní kosti, které hrozilo “patologickou” zlomeninou. Po 
pečlivé lokální resekci byla provedena výplň cemetem a stabilizace celé kosti dlouhým hřebem tak, aby 
bylo minimalizováno rizko nutnosti reoperace v této lokalitě.


• Pacient: žena 68 let

• Diagnóza: Metastáza světlobb. adenokarcinomu ledviny

• Operatér: MUDr. Lesenský

Nyní 2,5 roků po operaci - plně funkční končetina, bez lokální recidivy tumoru



• Pacientk s patologickou zlomeninou pažní kosti v terénu metastázy karcinomu ledviny. 
Analogicky jako tzv. “long-stem-hemi” u kyčelího kloubu, i v oblasti pažní kosti se preferuje v 
endoprotetická rekonstrukce s dlouhým cementovanám dříkem, který stabilizuje celou kost.


• Pacient: muž 65 let

• Diagnóza: Metastáza papilárního karcinomu ledviny

• Operatér: MUDr. Lesenský



• Onemocnění této pacientky se manifestovalo až metastázou kosti. Po dovyšetřní byl objeven tumor 
ledviny. Jelikož se jednalo o jedinou metastázu při záchytu onemocnění, byla provedena široká resekce 
metastázy s náhranou tumorózní endoprotézou. Následně byla odoperována ledvina a pacientka je nyní 
2 roky od operace, nyní bez léčby a bez známek nádoru. Končetinu plně zatěžuje.


• Pacient: žena 71 let

• Diagnóza: Metastáza světlobb. adenokarcinomu ledviny

• Operatér: MUDr. Lesenský

video



• Pacientka s patologickou zlomeninou v terénu mnohočetného myelomu. Byla provedena 
rekonstrukce s použitím cementového spaceru a úhlově stabilních dlah. Následně byla 
zahájena systémová terapie základního onemocnění.


• Pacient: žena 68 let

• Diagnóza: Mnohočetný myelom

• Operatér: MUDr. Lesenský

4 roky po operaci - plně funkční končetina, bez lokální recidivy tumoru



končetinu zachovávající  (tzv. 
“Limb salvage”) zákroky u 

primárních nádorů měkkých 
tkání

dodatek



• U pacienta s histologicky objemným zhoubným tumorem stehna do kterého byly zavzaty cévy i 
nervy dolní končetiny a byl tak hodnocen jako inoperabilní. S využitím ILP (izolované perfůze 
končetiny) toxickou látkou (TNF-alfa) došlo ke zmenšení nádoru a následně bylo možné 
operační odstranění se zachováním všech důležitých struktur (červená šipka = cévy, žlutá 
šipka = sedací nerv) a tak i plnou funkcí končetiny.

• Pacient: muž 40 let
• Diagnóza: myxoidní liposarkom
• Operatér: MUDr. Lesenský , ILP - doc. MUDr. Špaček (II.chir. klin. VFN 1.LF)


