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Epidemilogie bolestí zad
§ roční prevalence u populace v produktivním

věku je cca 30-40%
§ alespoň jednu ataku bolestí zad prodělá za
život 80% populace civilizovaného světa
§ maximum výskytu mezi 40.-60. rokem
§ „hidden epidemic“ (Fordyce, 1995)

Rizikové faktory pro vznik
degenerativních změn na páteři
§ sedavý způsob života s nedostatkem
§
§
§
§
§
§

pohybu (civilizační nemoc)
mechanické přetěžování páteře (fyzicky
namáhavá práce, zvedání břemen, sport)
traumata, mikrotraumata, vliv vibrací
genetická predispozice
obezita
kouření
věk

Degenerativní změny páteře
§ Reakce na nefyziologické zatížení páteře
§ Se stoupajícím věkem těchto změn přibývá

(radiologické známky degenerace ve věku
60 let u 95% ♂ a 65% žen)
§ Jejich přítomnost ani rozsah obvykle
nekorelují s obtížemi či intenzitou bolesti
§ Často náhodný grafický nález

Disk

Tlak na ploténku

Degenerace
MOP
Terminologie
§ osteochondroza

= diskopatie
§ spondyloza
§ spondylartroza
§ spondylolisteza

Hernie disku
§ běžný nález s incidencí

1% populace za rok
§ max. 40-50 let, hlavně muži
§ 20% lidí ve věku do 50 let
má asymptomatickou HD

MR

Regrese hernie disku
Za 6M až 35% HD více v L než C segmentu, větší potenciál k regresi u sekvestrů (Burgetová, www.csnn.cz)
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Dělení bolestí dolních zad
LBP definovány jako bolest v oblasti mezi
dolními žebry a dolními gluteálními záhyby
§ Dle manifestace: segmentové, pseudoradikulární,

neurologické (s kompresí nervových struktur)
§ Dle etiologie: funkční, strukturální degenerativní a
nedegenerativní, přenesené (kyčel, SI, uro …)
§ Dle závažnosti: nespecifické= prosté bolesti zad 85%
(funkční či degenerativní bez postižení nn. struktur),
specifické 15%, a to kořenové bolesti (HD, LSS, kauda
event. instabilita) a závažná onemocnění páteře
(fraktury, tu, záněty) 1%

Charakteristika I
§ Prosté bolesti zad (LBP, lumbalgie): charakterizovány

mechanickými bolestmi muskuloskelet. původu
(blokády, přetížení svalově- vazivového aparátu,
svalové dysbalance), bolest je typicky nociceptivní
(mírnější, kolísavé intenzity, spíše ve druhé polovině
dne, zhoršení po námaze a cvičení, často po delším stoji
či sedu)

§ Lumbago (ústřel, houser, hexenschuss): náhlá bolest v

bederní krajině spojená s paravert. svalovými spasmy
typicky po zvednutí břemene z předklonu event. s
rotací (může jít o odtržení sval. úponů, rupturu či
spasmus sval. vll., blokádu či poranění iv. či SI kloubů,
poranění disku), někdy důvod méně jasný (prochlazení,
dlouhá cesta autem, nekontrolovaný pohyb …)

Charakteristika II
§ Kořenové bolesti: typická je jednostranná bolest

propagující se pod koleno provázená senzitivními,
motorickými a reflexními změnami v areálu postiženého
kořene s pozitivitou napínacích manévrů, bolest je
neuropatická (ostrá, vystřelující, pálivá) vyšší intenzity

§ Pseudoradikulární bolesti: také propagace do končetiny,

nikdy pod koleno, nebývá tak přesně lokalizovaná, pac. neumí
přesně určit, ukázat (autodermografie), bolest je tupá,
pociťována v hloubce, uvnitř končetiny. Diskogenní bolest
(40%) je provokovaná sezením, kdy narůstá intradiskální tlak,
uleví se vleže a při chůzi. Facetová bolest (25%) při postižení iv.
kloubů zejména při stoji a chůzi s úlevou při sedu či předklonu

Charakteristika III
§ Bolesti při závažných onemocněních páteře: bolest je

často klidová, noční, s maximem nad ránem, stálá event.
progredující, nezávislá na pohybu a nereagující na
běžnou analgetizaci= zánětlivá, je přítomnost
(věk
˂20 a ˃65 let; násilné poranění páteře; celkové příznaky
(teploty, nechutenství, hubnutí); bakteriální infekt
(močový, plicní, kožní); imunosuprese (KS, Tx, DM, HIV);
abusus iv drog; operační léčba páteře v posledním roce;
nádorové onemocnění v anamn. (prostata, prs, plíce. ..)
či osteoporóza; nález pulzující rezistence v břiše)

§ !! Alespoň 1

nalezneme u 80% pacientů s bolestí zad

Přechod do chronicity
§ U 4-8% pacientů s LBP
§ Rizikové psychosomatické ff. , které související s

přechodem do chronicity
: osobnostní (bolestivé
chování, pasivní přístup ke cvičení a rhb, nadužívání klidu
a nehybnosti s omezením běžných aktivit,
nadhodnocování bolesti, ztráta sebedůvěry, že to
zvládnou sami, snaha přenechat řešení svých obtíží
zdravotníkům, strachy a domněnky, katastrofizace obtíží
úzkostným pacientem- očekávání nepříznivé dg, průběhu
a výsledku léčby), psychické ff (deprese, nadměrně a
přehnaně pečující partner, dg. závislosti), pracovní ff
(nespokojenost v zaměstnání, monotónní práce), rodinné
problémy (neurovnané partnerské vztahy, nedostatečná
podpora ze strany rod. příslušníků), ekonomické ff
(nedostatečné finační ohodnocení v práci, ztráta
zaměstnání)
§ Útěk do nemoci z neuspokojivé sociální reality

Diagnostika
rdg

RTG

PMG

elektro

CT

MR

Vyšetřovací
metoda

Diagnostický
výkon

MR, UZ

Typická
efektivní
dávka
(mSv)

Ekvivalentní
počet snímků
plic

Ekvivalentní doba
zátěže z přírodního
pozadí

0

0

0

RTG

OPG

0,01

0,5

1,5 D

RTG

končetiny a
klouby

0,01

0,5

1,5 D

RTG

S+P (AP)

0,02

1

3D

RTG

lebka

0,07

3

11 D

RTG

mamografie

0,1

RTG

C páteř

0,2

10

4T

RTG

kyčel

0,4

20

7T

RTG

Th páteř
(~ pánev, břicho)

0,7

35

4M

RTG

L páteř (~ DSA)

1,0

50

6M

CT

hlava

2,0

100

1R

ONM

scinti skeletu Tc
(~ DaTscan)

4,0

200

ONM

SPECT mozku

7,0

CT

hrudník

8,0

400

3,6 R

CT

břicho, pánev
(~ CTA)

10,0

500

4,5 R

15 D

Označení
rizika dle
radiační
ochrany
Bez radiační
zátěže
Zanedbatelné
riziko
˂ 0,1 mSv

Minimální
riziko
0,1 – 1 mSv

Velmi nízké
riziko
1-10 mSv

Radiační ochrana
§

Průměrné radiační dávky se
pohybují kolem 2-3 mSv / R

§

Asi 80% poskytují přírodní zdroje

§

Za nízké se považují dávky
radiační dávky do 250 mSv / R

§

Lékařsky zjistitelné účinky záření
na lidský organismus se projeví při
hodnotách nad 500 mSv / R

S1 (45%)

Kořen
Klinika
Bolest, parestezie,
senzitivní deficit

zadní strana stehna,
bérce, zevní str.
chodidla do malíčku

Syndrom

L5 (45%)
po lampasu- boční str.
stehna, bérce na
dorsum nohy do palce

L4 (10%)
přední strana stehna,
vnitřní strana bérce k
vnitřnímu kotníku

lumboischiadický
slabost DF palce,
chůze po patě,
Trendelenburg

lumbofemorální

Motorika

oslabení PF palce a
nohy, vázne stoj či
chůze po špičce

flexe v kyčli, extenze v
koleni, chůze po
schodech, poskoky

Reflexy

reflex Achillovy šlachy
(RAŠ)= L5/S2

Napínací manévry

Lasegue, Bragard

Lasegue, Bragard

obrácený Lasegue

Hypotonie, hypotrofie

m. triceps

anterolaterální svaly
bérce (dlouhý extenzor
palce a prstců)

m. Q

Dynamika páteře

AF

AF

RF

Lokalizace HD

paramediální L5/S1

paramediální L4/5
laterální nebo extraforaminální L5/S1

paramediální L3/4
laterální nebo extraforaminální L4/5

reflex patelární= L2/4

Syndrom akutní kaudy
§ Komprese více míšních kořenů v lumbální
§
§
§
§
§
§

oblasti obvykle masivní mediální HD
Rozvoj v řádu hodin, často předchází
lumbalgie nebo lumboischialgie
Příznaky oboustranné, mohou být asymetr.
Náhlá silná radikulární bolest do obou DKK
Rychlý rozvoj senzomorického deficitu, paraparéza,
sedlovitá porucha čití perinanogenitálně
Ztráta kontroly sfinkterů- inkontinence moči
Ddg: AIDP, boreliová polyradikulitida (LP, EMG),
epidurální absces či hematom, akutní dekompenz.
chronické komprese tu či LSS

Lumbální
spinální
stenóza

Léčba vertebrogenních syndromů
Multidisciplinární se širokou škálou léčebných postupů
§ Konzervativní (režimové opatření, farmakoterapie, rhb a
fyzikální th, …)
§ Miniinvazivní spondylochirurgie (perkutánní mikrodiskektomie a vertebro/kyfoplastiky, …)
§ Chirurgická (dekomprese, stabilizace, s fůzí /ALIF, PLIF/ či
dynamická…)
§ Algeziologické postupy (epidurální KS, ith. analgetika, RF
termokoagulace, …)
§ Neuromodulace (neurostimulace, SA aplikace, …)

Většina užívaných léčebných postupů založena na empiriichybí přesvědčivý důkaz jejich efektu.

Analgetika

Oxfordská liga analgetik
Účinná látka a dávka (mg)

Léčivý přípravek, síla, počet tbl

Exp

NNT

metamizol 1000

NOVALGIN 500mg 2 tbl

Rp

1.6

ibuprofen 800

IBALGIN 400mg 2 tbl

Vp

1.7

diclofenac 100

DICLOFENAC 50mg 2 tbl

Rp

1.8

paracetamol 1000 + kodein 60

ULTRACOD 2 tbl

Rp

2.2

oxycodon 20

OXYCONTIN 20mg 1 tbl

Rp

2.3

metamizol 500

NOVALGIN 500mg 1 tbl

Rp

2.4

Ibuprofen 400

IBALGIN 400mg 1 tbl

Vp

2.5

paracetamol 650 + tramadol 75

ZALDIAR 2 tbl

Rp

2.6

naproxen 550

NALGESIN S 550mg 1 tbl

Rp

2.7

diclofenac 50

DICLOFENAC 25mg 2 tbl

Vp

2.7

morfin 10 (im)

MORPHIN 1% 1ml

Rp

2.9

naproxen 275

NALGESIN S 275mg 1 tbl

Vp

3.4

paracetamol 1000

PARALEN 500mg 2 tbl

Vp

3.8

tramadol 100

TRAMAL 100mg 1 tbl

Rp

4.8

paracetamol 375 + kodein 30

KORYLAN 1 tbl

Rp

5.7

tramadol 50

TRAMAL 50mg 1 tbl

Rp

8.3

kodein 60

CODEIN 30mg 2 tbl

Rp

16.7

Vp volně prodejný

Rp na recept

Rp na opiátový recept s modrým pruhem

Paracetamol (acetaminofen)
§ analgeticky účinná dávka (650) 750-1000mg, dávka
§

§
§
§
§

do 500mg pouze antipyretický efekt, NNT 3.8 (1g)
relativně bezpečné analgetikum, krátkodobě dávka
max 4g/d, při chronickém podání nepřekračovat
dávku 2g/d
analgetikem volby u geriatrických /
antikoagulovaných pacientů / v graviditě
vhodný do kombinací /metamizol, NSA, slabé i silné
opiody/, možnost iv podání
KI: alkoholici, malnutrice, aktivní hepatopatie
nevýhodou kratší poločas (více dávek), absence SR
forem

Přípravky s obsahem paracetamolu
Složení

Příklad (obsah v mg)

Ex.

paracetamol

PARALEN (500), PANADOL (500), PARAMAX Rapid
(250-500-1000), PANADOL Novum (500)

Vp

+ kofein

PANADOL Extra (500/65), PARAMAX Combi (500/65)

Vp

+ guaifenesin + kofein

ATARALGIN (325/130/70)

+ metoclopramid

MIGRANËRTON (500/5)

+ ASA + kofein

THOMAPYRIN (200/250/50), ACIFEIN (200/250/50),
MIGRALGIN (250/250/50)

Vp
Vp
Vp

+ propyfenazon + kofein

VALETOL (150/300/50), SARIDON (250/150/50)

Vp

+ kodein + kofein

PANADOL Ultra (500/8/30)

+ kodein

KORYLAN (325/30), ULTRACOD (500/30), TALVOSILEN
(500/20), TALVOSILEN Forte (500/30)

Rp
Rp

+ tramadol

ZALDIAR (325/37), DORETA (325/37-650/75), FOXIS
(325/37), MEDRACET (325/37), PALGOTAL (650/75)

Rp

Vp= volně prodejný

Rp= na recept

Metamizol (propyfenazon)
§ velmi dobře analgeticky účinný /NNT 1.6 (1g)/,

relativně bezpečný bez závažných GIT rizik
§ negativní vliv na krvetvorbu (riziko reverzibilní
agranulocytózy 1:1-1.5 milionů)
§ nepodávat astmatikům a polyvalentním
alergikům
§ max 6g/d /NOVALGIN amp (5ml=2.5g,
2ml=1g), tbl (0.5g), METAMIZOL tbl et gtt/, se
spasmolytiky /ANALGIN, ALGIFEN/

Nesteroidní antiflogistika
§ účinná analgetika, působí i na zánětlivou komponentu

(nejen symptomatický, ale částečně i kauzální efekt)
§ minimální rozvoj tolerance (slábnutí efektu) i při
dlouhodobé terapii
§ NÚ: gastropatie, nefrotoxicita, KV rizika, hepatopatie

DĚLENÍ
§ klasická NSA= neselektivní inhibitory obou forem COX
§ prefereční inhibitory COX-2
§ selektivní inhibitory COX-2 (koxiby)

NSA
§ ibuprofen (GIT šetrný, NNT 2.5 pro 400mg, ruší antiagregační
§
§
§
§

§
§
§

účinek ASA)
diclofenac (nejméně hepatotoxický, NNT 2.7 pro 50mg, max
150mg/d, ↑ KV riziko, nekombinovat s omeprazolem)
aceklofenac (nejlepší GI tolerabilita, 2x100mg)
naproxen (nejnižší KV riziko, NNT 2.7 pro 500mg, max 1000mg/d)
indometacin (analgeticky silný, přestože supp, vysoké riziko GIT
krvácení, časté NÚ z oblasti CNS - vertigo, cefaleu, nauzea, max
200mg/d)
…
nimesulid (ne 1. volba, 200mg/d, hepatotoxicita)
meloxikam (15mg/d, dlouhý poločas)

§ koxiby (omez. pro revmatologii, nízká GIT toxicita, vysoká analg.

účinnost, závažné nežádoucí KV účinky)

Spektrum nežád. účinků NSA
§ NSA indukovaná gastropatie (nej↑ riziko u piroxikamu,
nejmenší u aceklofenaku a koxibů, více u prep. s dlouhým
poločasem, prevence PPI nikoliv blokátory H2rec. , 80% žal.
vředů asymptomaticky, není pokles GIT komplikací s
nárůstem COX-2 selektivity, NSA induk enteropatie a
kolopatie- riziko slizničních změn v těchto etážích PPI
neovlivní)
RF: ˃65 let, vchgd v OA, ↑ dávky či kombinace NSA,
komedikace: antikoagulancia, KS, SSRI (5-10x ↑riziko)
§ nefrotoxicita (↓syntézy vasodilat. PG= ↓průtoku krve
ledvinami, ↑Tk, ibuprofen a diclofenac)
§ ↑ KV rizika (vasokonstrikce, ↑Tk, + naproxen, - koxiby a
diclofenac)
§ hepatotoxicita

Tramadol
§
§
§
§
§
§
§
§

slabší analgeticky efekt /NNT 4.8 (100mg); 8.3 (50mg)/
při samostatném užití řadíme do 1. st. WHO žebříčku
analgetický úč. se ↑ s chronifikací bolesti
účinný na neuropatickou složku bolesti (duální efekt:
opioidní receptory + ↓reuptake serotoninu a NA)
velký počet lékových forem
relativně nízké riziko zácpy
NÚ: často závratě a nauzea
prodrug: P450 CYP 2D6 (O-demetyltramadol, 200x↑)
• 7% populace pomalí metabolizátoři
• nekombinovat se SSRI (serotoninový syndrom)
• alergie ??

Codein (metylmorfin)
§ cca 10% codeinu demetylováno na morfin
§ dle Oxfordské ligy analgetik samostatně pod

účinností placeba (NNT 10-20), ale efektivní v
kombinacích (paracetamol 1g + codein 60mg
s NNT 2.2; KORYLAN, ULTRACOD,
TALVOSILEN)
§ antitusikum, NÚ zácpa
§ DHC je semisyntetický
derivát codeinu

Základní KI analgetik
§
§

§

§

§

§

Pacient s vředovou chorobou v anamn.
► KI neselektivních NSA
Pacient nad 65 let
► nevhodné dlouhodobé užívání NSA
► riziko lékových interakcí
Pacient s antikoagulační léčbou
► ne NSA
► metamizol zvyšuje účinek Warfarinu
Pacienti se sníženou funkcí jater (malnutrice, alkoholismus)
► ne paracetamol
► ne nimesulid
Pacienti s KV onemocněním (stp. IM, stp CMP, městnavé srdeční selhání, ..)
► ne koxiby
► ne diclofenac
Pacient v sekundární prevenci COM na antiagregační terapii ASA
► ne ibuprofen (naproxen)

Multimodální analgézie
VHODNÉ KOMBINACE

NEVHODNÉ KOMBINACE

§ paracetamol + NSA

§ kombinace více NSA vč.

§ metamizol + NSA
§ paracetamol + metamizol
§ paracetamol + slabý opioid
§ paracetamol + silný opioid
§ NSA + opioid (slabý nebo

různých lékových forem

§ slabý a silný opioid
§ kombinace silných opioidů

event. různých lékových
forem

silný)

§ metamizol + opioid (slabý

nebo silný)

Mezi pacienty existuje velká interindividuální variabilita nejen
analgetického účinku, ale také výskytu NÚ jednotlivých analgetik.

Infuzní terapie
§ Běžná součást léčebné strategie
§ Ambulantní (infuz. stacionář) / za hospitalizace
§ Optimální složení infuzních analgetických

směsí není stanoveno (zvyklosti pracoviště)
§ Analgetika (Novalgin, Tramal, Diclofenac, Na
salicyl), myorelaxans (Guajacuran, MgSO4),
antineuropatikum (Mesocain)
§ Neodolpasse (diclofenac + orfenadrin)

Kortikoidy
§ protizánětlivý, antiedematózní a sekundárně

analgetický efekt (blok přenosu bolestivých
impulzů nemyelin. C vlákny)
§ při útlaku nervových struktur (radikulopatie,
myelopatie)
§ celkové (iv. / p.o.) – Dexamed 8mg iv / 5-7x
§ lokální podání (Depo-medrol, Diprophos + LA)
• PRT (CT navigovaný obstřik)
• epidurální aplikace (bederní vs. kaudální)

Myorelaxancia (centrální)
§ protichůdné názory na použití bez důkazů EBM
§ krátkodobě u akutních stavů, max 7-10 dnů
§ ovlivní tonus veškeré kosterní svaloviny, nikoliv pouze lokální svalový

spasmus (riziko prohloubení svalové dysbalance)
§ NE u chronických stavů a osob s ochablým svalovým korzetem
§ !!! tlumí,neřídit MV !!!

§ thiokolchothiazid (MUSCORIL) im, cave gravidita; mefenoxalon

(DIMEXOL, DORSIFLEX 200); tolperizon (MYDOCALM 150) indik. jen
u spasticity po CMP, tolik netlumí; tetrazepam (MYOLASTAN) 1xd na
V, výrazně tlumivý, t.č. není; guajfenesin (GUAJACURAN 200, amp.
500mg) + anxiolytikum, expectorans, mírně sedativní; OXAZEPAM
dominuje anxiolytický a hypnotický efekt, mírný myorelax.; tinazidin
(SIRDALUD) a BACLOFEN přednostně ke tlumení spasticity

Adjuvantní analgetika
(koanalgetika)

§ Antidepresiva: zejména AD I. generace=

tricyklika (Amitriptylin,Prothiaden) a SNRI
(venlafaxin,duloxetin), SSRI bez vlastního
analgetického efektu (sekund. ovlivnění chron.
bolesti potlačením úzkosti a deprese)
§ Antikonvulziva: III. gen. gabapentin,
pregabalin, II. gen. karbamazepin, VPA,
clonazepam (zejména u neuropatické bolesti)
§ Myorelaxancia
§ Kortikoidy

Pomocná léčiva
§ Antiemetika (metoclopramid, tietylperazin)
§ Laxativa (osmotická)
§ Gastroprotektiva
§ Psychostimulancia (kofein, metylfenidát)
§ Antipruriginoza (bisulepin, GBP ?)

Ostatní postupy
§ korzetoterapie
§ analgetické masti a

náplasti
§ obstřiky, kořenové
obstřiky, id. pupeny
§ vitamíny sk. B
§ placebo

§ trakce
§ chůze v odlehčení /FH/
§ „dojíždění k léčbě často

kontraproduktivní“
§ PN
§ literatura

Zásady péče o pacienty
s bolestmi zad
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Pacient musí být stále ujišťován o dobré prognóze stavu, neoznačovat potíže
jako nemoc, vyhnout se pojmům typu: degenerace, výhřez, …
Potíže mohou trvat různě dlouho, lehčí příznaky i dlouhodobě, opakování obtíží
je normální
Klid na lůžku po nezbytně dlouhou dobu (v minimální míře), pak naopak
povzbuzovat k fyzické aktivitě (přirozený rozmanitý pohyb)
Režimová opatření … posed, práce v překlonu, zvedání břemen, chlad …
Změna životosprávy (zhubnout, nekouřit, začít se pravidelně hýbat, upravit
lůžko, změna navyklého životního tempa)
Přesun péče o bolest od zdravotníků zpět k pacientovi (za páteř nezodpovídá
tým lékařů a nejbližší okolí, ale pacient, spoluodpovědnost za léčbu)
Pozor na indikaci zobrazovacích vyš. (pac. se jich často dožaduje, pak zklamán
nálezem nevýznamných degener. změn nebo jejich význam naopak přeceňuje)
Pacient by měl být realistický v očekávání výsledků navržené léčby
.. nestrašit, uklidnit, povzbudit k aktivitě, motivovat ..

Prognóza vertebrogenních
onemocnění
§ u pacientů s prostou nespecifickou bolestí zad je dobrá, do 6T se
§
§
§
§
§

§

uzdraví 90%
u pacientů s kořenovými příznaky se uzdraví do 6T asi 50%; více
než 90% se po konzervativní léčbě zlepší
k operační léčbě je indikováno 2-4% pacientů s hernií disku
v odstupu 1R nelze najít rozdíl mezi nemocnými léčenými
konzervativně a operovanými pro výhřez MOP (metaanalýzy)
u chirurgického řešení je dosaženo klinického efektu ve
významně kratším čase
cca 10- 15% pacientů operovaných pro degenerativní
onemocnění Lp s perzistující, recidivující či progredující bolestí
páteře či DKK jako FBSS (sy neúspěšné operace dolních zad)
Proces stárnutí a degenerace postihující MOP bude
pokračovat navzdory naší léčbě !!!

♂ 1973, řidič,
80kg v předklonu
VAS + LIS vpravo

2. EHD 2/2014
Bez obtíží 1M,
Postupný nárůst
obtíží

1. EHD 10/2013
Bez obtíží 2M,
recidiva po otočení
v lůžku

3. EHD + in space 2/2015
4. Ex in space 3/2016
5. TLIF 8/2016
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Nejnebezpečnější zatížení pro bederní páteř a její ploténku
je zatížení v ohybu a zvláště zatížení v ohybu s rotací !!!

Děkuji za pozornost

