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VÝSKYT BOLESTÍ PÁTEŘE
• Bolesti páteře postihují všechny věkové skupiny včetně
adolescentů.
• Roční prevalence bolestí páteře 15–45 %, celoživotní
prevalence 60 - 90 %.
• Jedna z nejčastějších příčin krátkodobé i dlouhodobé
pracovní neschopnosti.
• Postižení páteře L:C:Th = 4:2:1 (55 % - 30 % -15 %)
• Až u 2/3 osob s akutní bolestí dolní částí zad dojde k
rozvoji chronických obtíží (jen u 1/3 pacientů potíže
odezní během prvních 3 měsíců).
• Výskyt chronických bolestí dolní části zad až u 23 %
dospělé populace, invalidizováno 11-12 % populace.

DĚLENÍ BOLESTÍ PÁTEŘE
• Pro efektivní léčbu je nutná správná klasifikace.
• Dle trvání : akutní x chronické bolesti (hranice 3
měsíce)
• Dle etiologie a závažnosti bolesti páteře 3 skupiny:
(1) prosté, nespecifické bolesti páteře (80 až 85 %)
(2) bolesti neurogenní způsobené kompresí
nervových struktur (míšních kořenů či míchy) v
důsledku degenerativních změn páteře (8-10 %)
(3) specifické bolesti páteře vyvolané závažným
organickým onemocněním páteře (např. zánět,
tumor, trauma) (5-15%).

PROSTÉ, NESPECIFICKÉ BOLESTI
PÁTEŘE
• Nejčastější, většinou nemají jasný anatomický korelát, benigní
průběh
• Příčinou svalová dysbalance či vadné statické a dynamické
stereotypy, méně často jsou příčinou degenerativní změny
(např. hernie disku, degenerativní změny intervertebrálních
(facetových) kloubů, degenerativní stenóza spinálního
kanálu) či vývojové změny páteře (např. spondylolistéza
istmického typu, skolióza).
• Klinická manifestace pod obrazem segmentovaného
syndromu, eventuálně pseudoradikulárního syndromu
• Dominuje bolest + porucha funkce segmentů páteře
(nejčastěji blokáda).
• V rámci prostých nespecifických bolestí páteře lze podle
předpokládaného zdroje bolesti definovat 2 klinické syndromy,
a to facetový syndrom a diskogenní syndrom.

BOLESTI NEUROGENNÍ
(KOŘENOVÉ A MÍŠNÍ)
• způsobeny kompresí nervových struktur v důsledku
degenerativních změn páteře (diskogenní či
nediskogenní) - jsou projevem spondylogenních
kompresivních neurologických syndromů
• Klinicky:
- radikulopatie (přítomny známky kořenové léze)
- myelopatie (přítomny známky míšní léze)
- syndrom kaudy equiny
- syndrom neurogenních klaudikací (typické pro
lumbální spinální stenózu)

BOLESTI PÁTEŘE VYVOLANÉ ZÁVAŽNÝM
ORGANICKÝM ONEMOCNĚNÍM PÁTEŘE
• způsobeny dobře definovaným onemocněním
specifické nedegenerativní povahy (zánět, nádor,
trauma, osteoporóza). Klinicky intenzivní lokální
bolestí, která je „atypická“, klidová, progredující,
špatně reagující na analgetika, může dojít ke vzniku
neurologických syndromů (radikulopatie,
myelopatie).
• Závažnější, někdy ohrožují pacienta i na životě
(např. spondylodiscitida) a vyžadují rychlou
diagnostiku a léčbu.

ČERVENÉ PRAPORKY (RED FLAGS)
• red flags - rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost závažného
organického onemocnění páteře.
• Věk nad 50 a pod 20 let (podezření na tumorózní postižení páteře), věk
nad 70 let (v případě podezření na traumatické postižení).
• Existence primárního extravertebrálního nádoru, chronického zánětu
(zejména ledvin, kůže či plic) či jiného závažného postižení (např.
diabetes mellitus – podezření na infekční postižení páteře).
• Dlouhodobá léčba kortikosteroidy (podezření na traumatické či infekční
postižení páteře), jiná imunosuprese (podezření na infekční postižení),
intravenózní aplikace drog (podezření na infekční postižení).
• Operace páteře či jiný invazivní výkon (např. lumbální punkce, epidurální
katétr – podezření na infekční postižení páteře).
• Úbytek váhy, nevysvětlitelné teploty (podezření na tumorózní nebo
infekční postižení páteře).
• Trauma v anamnéze(podezření na traumatické postižení páteře).
• Bolesti mimořádně velké intenzity či jejich trvání po dobu delší než jeden
měsíc bez úlevy. Klidové, zejména noční bolesti. Výrazná lokální palpační
bolestivost obratle.

RED FLAGS
• Nemají stejnou váhu.
• Věkový rizikový faktor splňuje velká část pacientů
s bolestmi dolní části zad. Nekritické používání red flags
může vést ke zbytečnému vyšetřování.
• Zaměřit se i na kombinaci red flags.
• Red flags dle většiny guidelines (Oliveira, 2018):
• Tumorózní postižení páteře- onkologická anamnéza,
váhový úbytek
• Traumatické postižení páteře – signifikantní trauma,
dlouhodobé užívání kortikosteroidů
• Infekční postižení páteře – febrílie, HIV

BOLESTI S PŮVODEM V MIMOPÁTEŘNÍCH
STRUKTURÁCH (EXTRAVERTEBRÁLNÍ
ONEMOCNĚNÍ)
• Dif. dg. rysy: nezávislé na postavení a pohybech páteře,
většinou chybí paravertebrální spazmy a další reflexní
změny, páteř je při palpaci nebolestivá a zmírnění bolesti
nastupuje po léčbě onemocnění vnitřního orgánu.
• V oblasti hrudní páteře a hrudníku jsou časté přenesené
bolesti z nitrohrudních orgánů (zejména srdce, plíce) a z
horní části břicha.
• V lumbosakrální oblasti přenesené bolesti z
gastrointestinálních orgánů, gynekologické a urologické
choroby, postižení aorty (disekující aneurysma břišní
aorty), revmatologická onemocnění (např. ankylozující
spondylartritida – Bechtěrevova choroba, revmatoidní
artritida).

VSTUPNÍ TRIAGE – 1. KROK
• 1. krok u akutních bolestí páteře - odlišení
závažného organické onemocnění páteře a stavů s
možnými závažnými důsledky postižení
(radikulopatie, myelopatie, syndromu kaudy
equiny) od nespecifických bolestí páteře. Rovněž
nutné odlišit pacienty s extravertebrální příčinou
bolesti.
• Kdo? lékař, který vstupuje do prvního kontaktu s
pacientem s bolestí páteře - praktický lékař.
• Triage je založena na anamnéze a klinickém
vyšetření.

ANAMNÉZA
• Bolest - okolnosti vzniku bolesti (prochlazení,
zvednutí těžšího břemene, úraz), lokalizace bolesti
(včetně propagace bolesti do končetin či trupu),
trvání bolesti, úlevové a provokační faktory,
charakteristika bolesti, intenzita bolesti.
• Přítomnost red flags

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ
• Vyšetření páteře - poklepová bolestivost páteře,
statika a dynamika páteře – blokáda či
hypermobilita, svalové spazmy
• Zhodnocení výskytu neurologického deficitu, tedy
radikulopatie či myelopatie - přítomnosti parézy?
porucha čití?
• Vyšetření napínacích manévrů - u LS radikulopatie Laségueův test (provokaci radikulární bolesti do
60°) a obrácený Laségueův test.

ŽLUTÉ PRAPORKY (YELLOW FLAGS)
• zahrnují psychosociální rizikové faktory a pomáhají
identifikovat pacienty, u kterých existuje nebezpečí
rozvoje onemocnění páteře do chronického stavu.
• oranžové praporky - zahrnují psychiatrická onemocnění
jako deprese, poruchy osobnosti
• žluté praporky v užším slova smyslu - emocionální
faktory, názory a očekávání pacienta v souvislosti s
bolestí, chování ve vztahu k bolesti včetně strategií
zvládání bolesti
• modré praporky - reflektují postoj pacienta k práci a
jejímu vlivu na obtíže
• černé praporky - zohledňují právní či ekonomické
překážky.
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TERAPIE AKUTNÍCH NESPECIFICKÝCH
BOLESTÍ PÁTEŘE
• Informovat pacienta o dobré prognóze
• Modifikace pohybové a pracovní aktivity - klid na lůžku
neurychluje úpravu (pokud není vynucen bolestmi) - omezit na
minimum, vrátit se co nejdříve k běžným denním aktivitám
(Cochran)
• Farmakoterapie
• Ostatní nefarmakologické léčebné možnosti – marginální
význam:
• efekt prokázán: masáž (krátkodobý efekt), škola zad
• efekt neprokázán: trakce, manipulace, cvičení(ale zabrání
opakování LBP)

FARMAKOTERAPIE NESPECIFICKÝCH
BOLESTÍ PÁTEŘE
• Nesteroidní antirevmatika, opioidy na krátkou dobu, myorelaxancia,
paracetamol?.
• Bolesti mírné až střední intenzity - NSA (např. ibuprofen v dávce 200 mg nebo
diklofenak 25 mg); pokud jsou NSA kontraindikována, doporučuje se paracetamol
(650–1000 mg) nebo tramadol (75–100 mg).
• Úleva od bolesti není dostatečná nebo při střední až silné bolesti- NSA ve vyšší
dávce (např. ibuprofen v dávce 400 až 800 mg, diklofenak v dávce 50 až 100 mg);
pokud jsou NSA kontraindikována, je doporučován paracetamol (v dávce 650–
1000 mg) s kodeinem (60 mg) nebo paracetamol (650 mg) s tramadolem (75 mg)
či metamizol (500–1000 mg).
• Úleva od bolesti stále nedostatečná nebo při velmi silné bolesti se doporučuje
podat silný opioid, např. perorálně morfin (30 mg) či oxykodon (10–20 mg),
eventuálně injekčně morfin, popřípadě je možné přidat k silnému opioidu
paracetamol či NSA.
• Dle metaanalýzy z Cochranovy databáze z roku 2016 zpochybněn efekt
samotného paracetamolu u pacientů s akutní bolestí dolní části zad, ale i u
chronické bolesti dolní části zad.
• Lze tedy doporučit nepodávat paracetamol samostatně, ale kombinovat jej se
slabými opioidy ke zvýšení analgetického účinku.

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ
• SILNÉ DOPORUČENÍ NEPROVÁDĚT ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ (RTG, CT, MR)
u pacientů s akutní prostou bolestí zad bez red flags a/nebo bez
neurologického deficitu (shodně ČR, EU, USA)
• RTG je skríning při podezření na specifické organické postižení páteře (red
flags – úraz, nádor, infekce)
• MR (Level A), ev. CT či CT myelografie (při KI MR, v LS úseku jako
alternativa MR – level A)
- u pacientů s radikulopatií /myelopatií/ sy. kaudy/ neurogenními
klaudikacemi
- zejména v případě, kdy není účinná konzerv. terapie a je zvažována
operační léčba
- u závažného nebo rychle progredujícího deficitu (kauda!) zobrazení
akutně
- indikováno u perzistujících obtíží (nad 4-6 týdnů)
• Neindikované provádění zobrazovacích vyšetření je nevhodné! zbytečné náklady a radiační zátěž, záchyt radiologických abnormalit
bez vztahu ke klinice - často zbytečné intervence

JAKÁ JE BĚŽNÁ PRAXE?
• Praktický lékař často není lékařem 1. kontaktu (pacient
„nemá“ PL, pacient „neví“, kde je pohotovost, pacient
„nechce“ k PL či na pohotovost a rovnou volí specialistu
– nejčastěji neurologa). Riziko, že pacient zvolí
specialistu špatně.
• MZČR: „Máte plné právo navštívit jakéhokoli lékaře bez
doporučení svého praktického lékaře – není to ale
moudrý krok (specialista nemá k dispozici veškeré
informace o vašich chorobách a provedených
vyšetřeních), takže pokud je to možné, neobcházejte
svého praktického lékaře tím, že navštívíte přímo
specialistu.“

JAKÁ JE BĚŽNÁ PRAXE?
• Pacient jde k PL – „PL distributor“ - automaticky
vystavena žádanka pro specialistu (mnohdy bez
vyšetření – riziko chybné dg.).
• Netrpělivý pacient – byl u PL, byl ošetřen – do 2. dne
nenastalo zlepšení – vyhledává specialistu, často
rovnou v nemocnici.
• Netrpělivý a nedůvěřivý pacient – byl u specialisty,
nenastalo rychlé zlepšení, vyhledává dalšího
specialisty, často v nemocnici.

JAKÁ JE BĚŽNÁ PRAXE?
• Pacient + „Doktor Google“ – chybné informace,
chybná interpretace informací, dožadování se
neindikovaných vyšetření (MR) či léčby

Doktor Google – lékař prvního
kontaktu

CO ZMĚNIT?
• Pregraduální výuka na LF – vertebrogenní
problematika
• Postgraduální výuka – PL, ale i specialisté –
seznámení s diagnosticko-terapeutickým
algoritmem pro akutní bolesti zad
• Lékař prvního kontaktu – PL event. pohotovost
• Má mít pacient právo navštívit specialistu bez
doporučení?? – změna??
• Vysvětlit pacientovi povahu potíží, benigní průběh,
uklidnit jej – zejména u nespecifických bolestí dolní
části zad – potíže neodezní okamžitě.

ZÁVĚR
• Bolesti páteře jsou mimořádně častým problémem s
významným socioekonomickým dopadem.
• Dělení na 3 skupiny: (1)prosté, nespecifické bolesti
páteře (nejčastější skupina), (2) bolesti neurogenní, (3)
specifické bolesti páteře
• První krok v diagnostice je tzv. vstupní triage, jejíž cílem je
zařadit pacienty do jedné ze 3 skupin bolestí páteře, a
vyloučit extravertebrální příčiny.
• Vstupní triage je založena na anamnéze (včetně
zhodnocení přítomnosti varovných příznaků – tzv. red
flags) a na klinickém vyšetření.
• Tuto triage by měl provádět lékař prvního kontaktu, tedy
nejčastěji praktický lékař, v jehož režii by měla být i
léčba akutní prosté, nespecifické bolesti páteře.
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