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EPIDEMIOLOGIE BOLESTÍ ZAD
 s bolestmi zad se během života setká 60-90% populace
 roční incidence 5%, nejvyšší mezi 40-60 lety
 vedoucí příčina omezení aktivity u lidí do 45 let
 2. nejčastější choroba po nemocech z nachlazení
 1/3 všech PN
 5. nejčastější příčina hospitalizace a 1 z 10 nejčastějších příčin

návštěvy PL
 nejčastější obtíže v segmentu LS>C>Th v poměru 4:2:1
 prevalence radikulárních syndromů a myelopatií 2-3%
 infekční onemocnění jako příčina bolestí zad u 0.01 % pacientů


EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD (sedavý způsob života, nedostatek pohybu,
jednostranné přetěžování páteře, obezita, kouření, stárnutí populace)

DĚLENÍ BOLESTÍ ZAD
DLE ETIOLOGIE

 onemocnění páteře provázené organickým

postižením nespecifické degenerativní povahy
 organické onemocnění páteře specifické
nedegenerativní povahy
 bolesti páteře vyvolané dysfunkcí pohybového
ústrojí mimo oblast páteře
 přenesená bolest při onemocnění vnitřních
orgánů

Specifická organická onemocnění
nedegenerativní povahy
Skupina malá rozsahem, ale významná
svojí závažností







infekční záněty
neinfekční záněty
nádory
osteoporóza
traumata
vývojové anomálie

RED FLAGS
 varovné příznaky, které mohou ukazovat na organicitu bolestí

zad specifické degenerativní či nedegenerativní povahy

 pojem převzatý z anglické literatury (směrnice Agency for Health

Care Policy And Research z r. 1994)

 vytipovány pro usnadnění ddg rozvahy u bolestí zad k zábraně

přehlédnutí závažného stavu

 mezi tyto závažné stavy řadíme:

□ nádorová onemocnění
□ infekční procesy v oblasti páteře
□ traumatické poškození páteře
□ tzv. závažné neurologické stavy

Varovné příznaky při podezření na
tumor
věk nad 55 let či věk pod 20 let
nádorové onemocnění v anamnese
(prostata, prs, plíce, ledviny, štítnice, tlusté střevo)
nevysvětlitelný úbytek hmotnosti > 10kg za 1/2R

nezlepšení bolesti po zvyklé terapii
přetrvávání bolesti > 4-6 týdnů
klidové a noční bolesti

RED FLAGS
a jejich limitace
 alespoň 1

najdeme u 80% pacientů s bolesti zad

 řada příznaků společná pro různé stavy (např. klidová a noční bolest,
dlouhodobá léčba KS …)

 až kombinace údajů zvyšuje senzitivitu
vyšší věk nad 50 let + nevysvětlitelný úbytek na váze (10kg/0,5R) +
rakovina v anamn. + neúspěch konzervativní terapie >1M = Se 1.0, Sp 0.6

 Doporučení pro PL: □ racionální farmakoterapie + úprava pohyb. režimu
□ doplnit FW, KO + diferenciál, základní biochemie, PSA, ELFO, M+S
□ RTG páteře, RTG S+P, scintigrafie skeletu
□ při nálezu neurologické topické patologie ad NEU
□ při přetrvávání obtíží (>1M) konzultace specialisty dle charakteru symptomů

Primární a sekundární nádory
páteře a míchy
 klasifikace podle vztahu k míše a dura mater
 55% extradurální (60% z nich jsou

metastázy)
 45% intradurální (téměř výlučně primární
nádory, ve více než 90% benigní povahy)
• 2/3 extramedulární
• 1/3 intramedulární
Metastatické nádory se intradurálně vyskytují vzácně, naopak v extradurálních
strukturách jsou nejčastějšími nádory. I proto je většina extradurálních nádorů
maligní, zatímco intradurální nádory jsou častěji benigní povahy.

Příznaky
 BOLEST 95% (lokální, spojená s palpační citlivostí ve

výši postižení, kořenová- pásovité bolesti na hrudníku,
neuropatická centrální bolest z postižení senzorických
drah), často klidová, noční, bez odezvy na analgetika,
zhoršující se pohybem, kašlem
 SENZITIVNÍ PŘÍZNAKY (parestezie, necitlivost pod
úrovní léze)
 MOTORICKÉ PŘÍZNAKY (únavnost, tuhost DKK,
zhoršení chůze, parapareza až paraplegie, klin. zvýšení
rr a patologické rr, akutně pseudochabá)
 SFINKTERICKÉ (mikční a sexuální)

Poruchy senzitivity
Tractus spinotalamicus v.s. zadní provazce

Příznak olejové skvrny šířící se nahoru

Somatotopické uspořádání senzitivních drah

Vertebro- medulární topografie
trn dolní Cp = míšní segment +1
trn horní Thp = míšní segment +2
trn dolní Thp = míšní segment +3

trn obr. Th11 = míšní segment L5
trn obr. Th12 = míšní segment S2
trn obr. L1-2 = conus medularis
Klinicky postupujeme opačně,
řídíme se poruchou citlivosti, které
přiřadíme příslušný míšní segment
a odpočítáme místo výskytu
léze na páteři.

Grafická diagnostika
 RTG (fraktura, zastínění- osteosklerot., od 1cm/50%








obratle, pedikl, numerická varianta)
Scintigrafie (práh 2mm, lokál. ↑ kostního metab.,
vychytávání rdf v místě léze, 10% falešně +, selhává u
rychle progred. osteolyt. procesů) / LDCT
Perimyelografie (když nelze provést MR) / CT
CT (3 segmenty, V-M topika, destrukce kosti, paravertebr.
šíření, hůře zobrazí míchu a struktury pát. kanálu) / biopsie
MR (metoda volby, změny kostní dřeně- infiltrace časně,
míšní komprese, infiltrace měkkých tkání, nedostatečné
určení rozsahu kostní destrukce)
Angiografie (vaskularizace nádoru, předoper. embolizace)

Diagnostika
 Anamnéza (onkologické onemocnění ?)
 Podrobné klinické vyšetření
 Radiologické vyšetření páteře a míchy

Diferenciální diagnostika
Velmi široká (dynamika procesu, bolest, další souvislosti …)
 Cévní (ischémie, hematomyelie, AVM, sy a. spinalis ant.)
 Kompresivně- traumatická (HD, SCM, míšní kontuze,
epidurální hematom)
 Demyelinizace (RS, ADEM, m. Devic)
 Infekční, postinfekční, postvakcinační (myelitidy), absces
 Neinfekční záněty (SLE, sarkoidosa)
 Funikulární myelóza (B12)
X
 Lymeská borelioza
 Paraneoplastické
 ……. (!! interhemisferální léze ► spastická paraparesa)

Extradurální
 převažují metastázy
 maligní primární nádory z kostěnných a

vazivových struktur jsou vzácné
(osteosarkom, chondrosarkom,
Ewingův sarkom)
 benigní primární tumory (nejčastější
hemangiom, dále osteom, chondrom
obrovskobuněčný kostní nádor,
osteoblastom)

MR T2W

Páteřní hemangiom
 nejfrekventovanější benigní tumor







páteře postihující až 10% populace
často víceetážově v Th a L páteři
většinou asymptomatický s náhodným
zjištěním, někdy lokální bolesti v zádech,
výjimečně působí patologickou frakturu obratle
dg CT (medová plástev) léze, MR (T1W, T2W +)
histologicky k. dřeň nahrazena cévami
klinické a radiologické sledování, symptomat.
léčba, analgetická RTh, vertebroplastika,
výjimečně radikální odstranění po embolizaci +
stabilizace páteře

DDg hemangiomu páteře a
metastáz v obraze MR
Bronchogenní karcinom:
smíšené lyticko- sklerotické metastázy

Hemangiom
T1W

T2W

T1W

T2W

Metastázy páteře
 nejčastější páteřní nádory (mimo hemangiomy)
 kost je 3. nejčastějším místem výskytu metastáz po







plicích a játrech
kostní metastázy postihují nejčastěji axiální skelet
(90% metastáz uloženo v tělech obratlů)
dle pitevních nálezů se spinální metastázy nacházejí
u 70-80% pacientů léčených pro zhoubný nádor
klinicky se projeví pouze asi u 10% pacientů
ca prostaty (až 90%), ca prsu (75%), ca plic (45%), ca
ledviny (30%), GI trakt, štítnice, hematol. malignity
u 10% pacientů je spinální metastáza prvním
projevem maligního onemocnění (primum ignotum)

Kostní metastázy
 Lokalizace kostních metastáz v sestupném
pořadí dle cévního zásobení dřeně

Pánev ˃ Th páteř ˃ L páteř ˃ žebra ˃
˃ proximální části dlouhých kostí ˃

lebka ˃ C páteř

 Lokalizace páteřních metastáz dle segmentů

Th páteř (70%) ˃ L páteř (20%) ˃ C páteř (10%)

Zobrazení metastáz páteře
 osteolytické (plíce, ledvina, štítnice)
 osteosklerotické (15%) a smíšené (prs, prostata)
 pseudocystické (ledvina, štítnice)
Rtg: bronchogenní ca

Rtg: ca prostaty

CT: ca prostaty

MR: lymfom

L1

Numerická varianta
lumbalizace S1
MR T1W 2009

Rtg 2010

Rtg 2009

L1
L4

L5

MR T1W 2011

DDg kompresí obratlů
 relat. častý nález, určení etiologie není vždy snadné

(FETISH)
 benigní komprese hlavně v Th/L přechodu (výjimečně
nad Th6), přední 2/3 obratle, pedikly intaktní (nejčastěji
OP komprese- rybí obratel)
 maligní léze spíše v zadních částech obratlů CT
predil. dorsolat. v odstupu obr. oblouku,
sycení po KL, (!! netraumatické komprese
v horní Th a Cp vždy podezřelé z malignity)
 zánět (bad disc- good news) x
x malignita (good disc-bad news)

Primární nádory míchy a páteře
 mohou pocházet z různých struktur- rostou
ze samotné míchy, kořenů, jejich obalů, dury,
kosti nebo měkkých tkání
 tvoří cca 10% všech tu CNS (poměr variuje od
5:1 po 20:1 v závislosti na histologickém typu
nádoru a věku pacienta)
 relativně častější výskyt u dětí
 incidence míšních nádorů 1/100 000/R

Etiologie primárních nádorů
míchy a páteře
 etiologické faktory nejsou jasné
 genetická predispozice

NFM – ependymomy, astrocytomy
vHL – hemangioblastom
 sekundární malignity po radioterapii
(multifokální meningeomy)

Patofyziologie
 míšní dysfunkce způsobena několika
mechanismy

• přímý tlak
• nepřímo ovlivněním cirkulace
• falešné lokalizační příznaky (tlak o
kostěnný kanál)
 důležitá rychlost růstu

Intramedulární
 pochází nejčastěji z neuroglie
 ependymomy 40% (dobře ohraničené,

homogenní, predilekčně v oblasti epikonu)
 astrocytomy 30% (horší ohraničení, často
cysticky degenerované, převážně v krční a
horní hrudní míše)
 vzácně (oligodendrogliom 5%, glioblastom,
dermoid, epidermoid, teratom, lymfom,
hemangioblastom, výjimečně metastáza)

T2W

Ependymom

Gliom

T1W KL

T1W KL

T2W

T2W

T1W KL

Extramedulární
 nejčastěji nádory rostoucí z nn. obalů
 schwannomy (neurinomy) a neurofibromy (40%)
 meningeomy (40%)

 ependymomy filum terminale (15%)
 schwannomy zejména ve 4.-6. deceniu,

excentricky, dobře ohraničené, neurofibromy u
mladších pacientů s NFM, oba typy se mohou
šířit a prorůstat extradurálně přes foramen a mít
charakter přesýpacích hodin

T1W KL

Meningeomy

T2W

T2W

T2W
norma

T2W
mícha
tumor

Léčba nádorů míchy a páteře
chirurgie

 Volba léčebného postupu závisí na histologickém typu







nádoru, lokalizaci a celkovém stavu pacienta
Základní léčebnou modalitou prim. nádorů míchy a
páteře je chirurgická resekce (krom lymfomů)
Optimální management intramedulárních nádorů je
kontroverzní vč. RTh
Cíle: odstranění nádoru (pokud možno radikální),
dekomprese nn. struktur, šetrná mikrochir. technika za
peroperační monitorace neurofyziologických funkcí
(MEP) k zábraně poškození nn. struktur při zachování či
zlepšení biomechaniky struktur páteře- implantáty,
fixátory)
Vertebroplastika: osteolytické meta, hemangiom

Léčba nádorů míchy a páteře
radio, chemo, hormonoterapie

 Paliativní radioterapie (dosažení analgetického efektu

až v 80% případů, prevence hrozící patologické fraktury)
• radiosenzitivní: dětské nádory, ca plic, prsu,
plazmocytom, ca konečníku
• radiorezistentní: ca ledviny, sarkom, melanom
• riziko poradiační myelitidy a sekund. malignity
 Chemoterapie: u chemosenzitivních nádorů (Ewingův
sarkom, lymfom, ca plic a prsu, plazmocytom)
 Hormonoterapie: hormonosenzitivní ca prsu a prostaty
 Bifosfonáty: u skeletálních metastáz k redukci rizika
fraktur a hyperkalcémie

Z Á V Ě R

?

Kostní metastáza je katastrofickou komplikací
pro většinu pacientů s rakovinou. Nejenže
působí neustupující bolest a zlomeninu po
triviálním úrazu (často bez něj), míšní kompresi,
hyperkalcémii, ale také znamená, že se maligní
proces stal nevyléčitelným.
Mundy G: Cancer; 1997

