CO SE MŮŽE SKRÝVAT ZA
AKUTNÍMI BOLESTI PÁTEŘE
– KAZUISTIKY.
KOPÁČIK R.

BOLEST V OBLASTI ZAD A PÁTEŘE
• Zdaleka nejčastěji segmentární bolest v příslušné oblasti L:C:Th
v poměru cca 4:2:1

• Segmentární bolesti jsou muskuloskeletálního charakteru,
nejsou známky postižení nervového systému, léčba akutní
bolesti je standardní pro všechny specializace dle WHO, není
speciální „prášek na záda“

NEDOSTATEČNÁ FARMAKOTERAPIE
• Základní chybou je, že praktik nebo jiný specialista vystoupí
pouze na první stupínek, a dál už nejde (strach z nežádoucích
účinků atd.)

• Přitom racionální farmakoterapie bolesti v rámci dávkování
doporučeného SÚKL je s minimálními riziky, benefit pacienta

• Vždy lepší nižší dávky vícero analgetik, než dávkování jednoho
na maximum (na rozdíl od antiepileptik atd.)

• Vždy vhodné přidání centrálního myorelaxans (tizanidin atd.)

RED FLAGS BOLESTÍ PÁTEŘE
•

Klinicky nejzávažnější jsou: Bolesti s původem v mimopáteřních strukturách/Bolesti páteře
vyvolané závažným organickým onemocněním páteře

•

Rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost závažného organického onemocnění páteře –
RED FLAGS
• 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.

•

Nutno brát v úvahu i přenesenou bolest do oblasti zad orgánového původu (IM, PE,

PACIENT Č.1 – P.V. (71*)
•

Od pátku odpoledne pocit únavy, bolesti v oblasti levého hypochodria a paravertebrálně
vlevo v dolní hrudní oblasti, kruté bolesti v oblasti levé lopatky/ pod levou lopatkou,
přichází k akutnímu ošetření v sobotu (tedy na druhý den)

•

Celou noc spal ve křesle, měl tak úlevovou polohu. Bolest zhoršena polohou. Nimesil byl s
krátkodobým efektem. Při bolesti nemůže zívnout, nemůže se zhluboka nadechnout,
kašel nevadí, tlak na stolici nevadí. Dušnost nebyla, bolesti na hrudi neguje.

•
•
•
•

OA: AH, APLA 2 autoimun. nefropatie s proteinurií, HLP
FA: Isoptin, Tritace, Rosucard.
alergie: lékové neguje
Objektivně pouze lehké omezení dynamiky bederní páteře, bolest se nehorší pohybem

PARAKLINIKA
• D-dimery 2,40g/ml, fibrinogen 5,58 g/l, CRP 57,9mg/l,
leukocyty 11,000 x10ɍ9/l

• MDCT angiografie aorty - Závěr: Plicní embolizace vlevo v
dolním laloku (frenikův příznak vlevo?). Dysetelektázy bazálně
bilat., fluidothorax vlevo. Trombóza retroaortálně probíhající
levé renální žíly se zasahováním do dolní duté žíly. Prosáknutí
perirenálně vlevo, v.s. v rámci trombózy.

ZÁVĚR
• Tromboza v. renalis l. sin (retroaortální průběh), trombus cca 8cm,
proxim.trombus zasahující do DDŽ (30x15x15mm) dle CT
14.1.2018, v.s. jako komplikace zákl. onemocnění ledvin, řešeno
konzervativně LMWH, následně Pradaxa 150mg á 12h

• Plicní embolie vlevo bazálně segmentárně pro S8-10, bez akutního
cor pulmonale, verifikováno CT AG 14.1.2018 - dle bed side ECHO
zachovalá EFLK (teich. 60% odpovídá odhadu), hraniční síla stěn LK
konc. (1.1cm), zachovalá kinetika, PK nedilat., zachovalá kinetika

• Bronchopneumonie l. sin. susp., v terénu PE na ATB terapii empir. elevace CRP a leukocytů, postupná regrese

PACIENT Č.2 – M.P. (70*)
• Dlouhodobě potíže s bederní páteří, v anamnéze LF sy L4 vlevo, st.p.
3x PRT

• Dne 27.10.2018 udělal špatný pohyb v kleče, pak se nemohl postavit,
težce omezen na mobilitě, bolest střílí jenom do stehna vlevo. Denně
užívá 3x Zaldiar a na noc Diclofenac dle potřeby při bolesti. Přichází
na NUP NK pro bolesti bederní páteře, nicméně…

• Včera 27.10.2018 kolem poledne se mu zamotala hlava, bolelo ho na
hrudi, celý se zpotil, bolest mu vystřelila do LHK, podobný pocit, jak
kdyby nebyla jeho jak na LDK. Pacient udává, že v rodině mají častý
výskyt IM v mladém věku. Jiné potíže neguje.

PARAKLINIKA + ZÁVĚR
• Trop. T 55ng/l, ischemické změny nad dolní stěnou dle EKG
• SKG 31.10.2018 90% stenosa RC-RMS jako příčina IM, 50% prox. RIA,
50% ACD – dilatace + stent

• ECHO 30.10.2018 EF LK 65 %, bez poruch kontraktility, bez chlop.
vad

• reSKG 22.11.2018 Elekt. FFR RIA a ACD cestou stacionáře ve druhé
době

• Závěr: NSTEMI IM vznik dne 27.10.2018 v 8:30, dle SKG adekvátní
revaskularizace, na duální antiagregaci dočasně, pak trvale
monoterapie ASA 100mg/den

PACIENT Č.3 – L.S. (55*)
•
•

Pacient přivezen RZP 23.10.2018: Pacient u nás před měsícem ošetřen pro:
Akutní lumboischiadický syndrom S1 vpravo, rozvoj od 22.9.2018 po špatném došlapu,
sfinkterové funkce zachovány, bez paréz, hypestezie S1 vpravo. Perianogentiální čití v
normě. Schopen vertikalizace po analgoterapii.

•

Bolesti bederní částí zad s propagací do PDK odezněly, pořád pobolívá bederní oblast zad,
ale nyní přichází pro bolest šíje, s propagací do trapézů oboustranně, více vpravo, vlevo
bolí rameno a bolest končí v oblasti deltoideu spíše vzadu(C5?), vpravo jde bolest po
zevní straně paže na přední stranu předloktí (C6?). Udává neobratnost PHK akrálně, neví,
jestli je to od bolesti nebo je přítomná i slabost akra PHK. Udává mírnou dušnost při
cíleném dotazu (dotaz pro bolesti trapézů v oblasti hrudníku).

•

Objektivně: Vícekořenové postižení HKK na podkladě nejspíše cervikální myelopatie v
distribucí kořenů C5 vlevo a C5-7 vpravo, klinicky paréza abdukce ramen bilat. a flexe v
lokti vpravo, hyporeflexie C5-8 bilat., pozitivní i negativní symptomy senzitivní dysfunkce
v oblasti C5 vlevo, C5-7 vpravo, bez poruchy chůze, bez sfinkterové dysfunkce

PARAKLINIKA
• Odběry: CRP: 11,2 mg/l; WBC: 11,410 10^9/l, D-di: 0,78 ug/ml –
suspekce na PE

• RTG C páteře: V AP proj. postavení v ose. Lordósa plochá, bez
posunů. C7 a část C6 v boční proj. nepřehledné - v sumaci masivu
ramen. Snížení meziobratlového prostoru C5/6, spondylosa zde.
Spondylartrosa víceetážově. Z: degen. změny.

• MDCT angiografie a. pulmonalis ( 60 ml Iomeron 400 i.v. ):

Závěr:
Rozsáhlý infiltrát v plicním hilu vpravo s adenopatií a atelektázou
horního laloku. Nejspíše tumorózní. Bez známek embolizace do
plicnice.

• Hosp. na KNPT, kde BSK: zejména známky tlaku v oblasti hlavní
kariny, horního bronchu vpravo, který je zcela uzavřen i nerovnou
sliznicí mírné známky tlaku i ve zbylém větvení vpravo

ZÁVĚR
• Hosp. na KNPT 23.-30.10.:
• Tumor hor. laloku pravé plíce - histologicky t.č. neverifikován
•
•
•
•

T4N2Mx,klin. st. 3-4 - dle CT AG 23.10.2018 - atelektáza horního laloku s
infiltrátem 8 cm v pravém plicním hilu zasahujícím až do mediastina,s pakety uzlin v
mediastinu
BSK 29.10.18 - známky tlaku v oblasti hlavní kariny, horního bronchu vpravo, ten
je zcela uzavřen infiltrací sliznice
Výpotek vpravo, vss. paramaligní, 25 mm
Vícekořenové postižení HKK na podkladě myelopatie v distribuci kořenů C5 vlevo a
C5-7 vpravo, MR krční páteře se nestihlo provézt

• Embolie do plic susp., exitus letalis dne 30.10.2018 v 6:40 po KPR

PACIENT Č.4 – R.J. (68*)
•
•

Přivezena RZP na NUP FN Brno dne 9.6.2018:

•

Potíže se stáním a mluvením má asi od středy, nemá na nic sílu, nemá na nic chuť, sucho
v ústech, je celkově slabá, nechutná jí voda, má tendence zvracet vodu - neví, proč se jí
všechno děje.

•
•

U neurologa ještě nebyla, paní doktorka (PL), že by to bylo na dlouho.

Bolesti v oblasti celých zad od března, bolest se stěhuje zleva doprava, někdy bolí krční a
někdy bederní páteř, někdy hrudník, dnes jí bolí různá místa naráz, nespí už několik dní,
dostala 2x Dolmina, úleva jenom v oblasti zad. Pacientce včera změřen tlak na
rehabilitaci, tam byl 185/100, odeslána k PL. U PL naměřen 170/80, nově nasazeno od PL
- Prestarium Neo, Sertralin má poprvé), Lexaurin (už užívala předtím).

Objektivně pouze minimální omezení dynamiky celé páteře, na hrudníku různé tlakově
bolestivé body na žebrech.

PARAKLINIKA
• RTG krční, hrudní, bederní páteře a pánve: Závěr : tělo Th12 lehce
ventrálně klínovité, na AP snížené v levé části, levý pedikl není
prokreslený - v.s. komprese. ventrální posun C4. incip.
degenerativní změny.

• MDCT mozku ( nativ ): Závěr: Bez krvácení intrakraniálně, bez
projevů expanze. Nepravidelné prořídnutí skeletu - susp. ložiskový
proces skeletu.

• Odběry: Urea 14.2 mmol/l, Kreat. 207 umol/l, CKD-EPI 0.39 ml/s,
CRP
20.1 mg/l, Ca 4.11 mmol/l, CB 76.8 g/l, Leu 12.1 x 10ɍ9/l.

• Pacientka přijata na IHOK pro suspekci na mnohočetný myelom

ZÁVĚR
•

Mnohočetný myelom symptomatický, IgA lambda, DS IIIB, ISS II, dg. 6/2018 - CRAB - OL
postižení (žebra, drobný ložiskový proces na humerech, femurech - konzervativní
postup), hyperkalcemie, hyperurikemie
• 3 cykly VTD od 13.6.2018 do 3.9.2018 - efekt PD (extramedul. ložisko v levém nadklíčku, gen. progrese
dle PET/CT)

• mobilizace CFA + G-CSF od 24.9.2018 - separace PBSC dne 4. a 5.10.18, rozděleno do 5 vaků (4.10.
odebráno celkem 7.69x10e6 CD34+ bb/kg, 5.10.celkem 6.97x10e6 CD34+ bb/kg)

• start salvage chemoterapie lenalidomid+solumedrol od 15.10.2018

•

HD Mel a autoTx den 0: 15.11.2018
• po transplantaci: Ileus, dg. 24.11.18 - etiol. paralýzy při mukositis tenkých kliček
• dle CT podezření na mechanický ileus - stp. akutní laparotomii s revizí kliček - zjištěn prosak ilea,
zavedena NGS

• Hornerův syndrom vlevo, 10/2018 - vstupně uzliny v nadklíčku, dále ale jejích regrese s trvání
příznaků

•

UZV karotid bez patologie, CT (27.10.18): bez zásadní patologie, MR mozku zatím není k dispozici

• Herpetická stomatitis v.s., p.o. herpesin od 3.12.18
• Hypernatrémie, hyperchlorémie, třes, 11/2018 - dif.dg. došetřována ev. CNS infiltrace
• Febrilní neutropenie se septickým průběhem, dg 21/11/18 zaléčeno empiricky na ATB, kultivačně bez
záchytu infekčního agens.

PACIENT Č.5 P.H. (46*)
• Pacient odeslán PL:
• Od pátku má divný pocity v obou nohách (cítí je méně než ruce), v sobotu
zjistil, že není schopen volné chůze, jak kdyby šlapal do vaty, nemá pocit
jistoty pod nohama, ale dle pacienta stoj na špičkách včera ještě uměl, na
patách také, ale nebyl tak jistý. Na hrudi nebolí.

• Ve čtvrtek ještě chůze s normální, udává bolesti pod lopatkami oboustranně
od pátku 26.10.2018, předtím udává, že měl zánět mezižeberních nervů –
dle pacienta normálně dýchal, pří vysokém nádechu nebo při zakašlání cítil
bolesti žeber. Pád neguje. Výsev na hrudníku neguje.

• Objektivně: lehká centrální akrální paraparéza DKK s těžkou ataxií dolních
končetin.

PARAKLINIKA
• Odběry: CKD-EPI : 0,70 ml/s; K : 5,3 mmol/l; Ca: 2,60 mmol/l; LD: 4,15
ukat/l; Trop.T : 15 ng/l; CB : 110,6 g/l; RBC : 3,42 10^12/l; HGB: 105,0
g/l; HCT: 0,300 l/l; D-di: 1,57 ug/ml.

• RTG hrudní a bederní páteře: Závěr : V.s. lytické ložisko Th 7 (chybí
prokreslení pediklu vlevo). Mírné snížení obratlového těla L2 (susp. staršího
data). Degenerativní změny páteře, osteochondroza L4/5.
Plicní parenchym bez přesvědčivé infiltrace či ložisek.

• MDCT Th 6-8 nativně: bez fraktury obratlů. Osteolýza TH7 s propagací
měkkotkáňových hmot do páteř. kanálu.

• Hosp. na IHOK: suspekce na mnohočetný myelom

ZÁVĚR
•

Mnohočetný myelom, 10/2018 klin. st. III A dle DS - paraprotein IgG kappa, FLCkappa:
355

•
•

dle myelogramu 40% patol. plazmocytů

•

kortikoidy od 30.10.18 (antiedematózně) s dobrým efektem - od 2.11.2018 start léčby v
režimu CVD senior, prozatím bez komplikací

•
•

Difuzní infiltrace skeletu páteře při základním onemocnění 10/2018

Hyperkalcemie, elevace CB nad 110g/L, zhoršení CHRI, anémie - difuzní tumor. infiltrace
skeletu páteře dle MRI v et. Th7 extraoseální, složka infiltrátu s propagaci do páteřního
kanálu a míšní kompresí

Klinicky vstupně akrální paraparéza DKK s těžkou ataxií DKK na podkladě hrudní
myelopatie, pacient neschopen samostatné chůze, pouze s oporou 2 FH – po
konzervativní terapii zlepšení, propuštěn bez nutnosti podpůrných pomůcek, chůze
samostatná
• operační dekomprese neindikovaná, Jewett. ortéza při vertikalizaci, dekomprese pouze při akutním
zhoršení
- in cursu kortikoidy a chemoterapie s dobrým efektem
- RT cestou MOÚ od 9.11.2018, v plánu celkem 10 frakcí po 3Gy

SHRNUTÍ
•
•

Přítomnost atypických projevů segmentární bolesti páteře relativně častý

•

V případě atypických projevů provedení laboratorních odběrů ZBV, KO, koagulace,
případně LD, Ca, Mg, AMS, Trop.T, D-dimery, atd.

•

Provedení RTG páteře dané oblasti (při akutním ošetření), případně jiného rychle
dostupného zobrazovacího vyšetření páteře, v případě suspekce na orgánové postižení
dle lokalizace RTG S+P, UZ břicha.

•

Opatrnost v případě bolesti hrudní páteře a hrudníku, bolestí bederní páteře s propagací
do břicha, bolesti šíje a krku s propagaci do hrudní oblasti – zejména pokud je normální
pohyblivost páteře v daném segmentu, případně přítomná poklepová bolestivost trnů
obratlů, malá odpověď na adekvátní analgezii, hubnutí atd.

Nutno aktivně se dotazovat na případné red-flags, vyhledávat je, základem je kvalitně
odebrána anamnéza a nynější onemocnění

DĚKUJI ZA POZORNOST

