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Sympatikus z pohledu intervencí

• Výkony na krčním sympatiku

• Výkony na hrudním sympatiku

• Výkony na splanchniku

• Výkony na bederním sympatiku

• Výkony na pl. hypogastricus

superior et inferior

• Výkony na ggl. impar







Intervenční zákroky: 

Neuroprotektivní

• Blokády /anestetika 
případně s kortikoidy/

• Pulzní radiofrekvenční léčba 
(PRF)

• Kyslíko-ozonová terapie

Neurodestruktivní

• Chemické ablace (fenol…)

• Termické ablace (RFA)

• Laserové ablace

Navigace: UZ x skia x CT x MR x navigace x robotická chirurgie







Hrudní sympatikus - HKK

• Anatomie: v úrovni TH2/3 pro HKK

• Indikace: bolesti, poruchy prokrvení, 
hyperhidróza, fantómové bolesti, 

• Komplikace: PNO, krvácení, poškození nervu v 
místě přístupu

• Technika: dorzální paravertebrální přístup

• Tip and tricks: při malém množství 
paraverterálního tuku aplikace 15 ml F1/2 pro 
redukci rizika PNO









Splanchnické nervy – pl. coeliacus

• Anatomie: u TH11 -12

• Indikace: bolesti v oblasti horního břicha jak 
maligní tak benigní etiologie

• Přístupy : ante či retrocrurální, jedno či 
oboustranný

• Komplikace: průjem, poranění 
parenchymatosních orgánů a střev, hypotenze







Lumbální sympatikus

• Anatomie L2-4 paravertebrálně v úrovni předního 

okraje obratlového těla

• Většinou L3 + 4

• Indikace: bolesti DKK, pánve, poruchy cirkulace 

ICHDK IV. , hyperhidróza, complex regional pain

syndrom (CRPS), diabetická neuropatie, 

• Komplikace: poranění genitofemorálního nervu, 

krvácení, porucha motoriky, erektilní dysfunkce











Pánevní sympatikus

• Horní hypogastrický plexus (pod bifurkací 

břišní aorty)

• dolní hypogastrický plexus (podél VIC a VII) 

• Indikace: bolesti v oblasti pánve jak maligní 

tak benigní etiologie

• Komplikace: Poranění velkých cév, 

intravaskulární aplikace směsi, poranění 

okolních orgánů, motorický deficit, 



Pánev





Horní a dolní hypogastrický plexus





Horní a dolní hypogastrický plexus





Ganglion impar

Indikace: pelvická nebo perineální 

bolest se sympatickou složkou, 

coccygodynia

Komplikace: infekce, krvácení, perforace 

rekta 



Závěrem:

• Intervence na sympatiku by měla 
nemocnému přinést úlevu od bolesti, 
případně zlepšení kvality jeho života. 

• Interdisciplinární přístup je nezbytný a 
rozšiřuje i možnosti našich intervencí u 
nemocných dříve operovaných klasicky.

• Dobrý výběr nemocného  a typu zákroku 
zvyšuje procento úspěšnosti léčby
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