
HODNOCENÍ NEUROPATICKÉ 
KOMPONENTY BOLESTI U CHRONICKÝCH 

BOLESTÍ DOLNÍ ČÁSTI ZAD





Klasifikační 
systém NB

Typ 
vyšetření

Kritéria Příklady testů

Možná Anamnéza Anamnéza relevantní léze či 
onemocnění somatosenzitivního
systému + neuroanatomicky plauzibilní 
distribuce bolesti  

Skríningové testy 
(deskriptory bolesti) – např. 
Pain detect

Pravděpodobná Klinické 
vyšetření

Průkaz senzitivních příznaků v distribuci 
bolesti, přínosný je zvláště průkaz 
negativního příznaků „sensory loss“ 

Klinické vyšetření, QST

Jistá Konfirmační 
testy

Objektivní průkaz potvrzující lézi či 
onemocnění somatosenzitivního
systému vysvětlující bolest

MR, neurofyziologické test,  
kožní biopsie se stanovením 
IENFD

Neuropatická bolest - přímý důsledek léze nebo nemoci postihující 
somatosenzitivní systém (Treede et al., 2008) 

Navržen klasifikační systém k určení jistoty, že se jedná o neuropatickou bolest (Finnerup et al., 2016).



Cíl studie 



Metodika



Metodika



Metodika



Metodika



Výsledky – Pain detect

ALBP- chronické lumbago
CDRS – radikulární syndrom

diskogenní
LSS – radikulární syndrom 

při lumbální stenóze 



Výsledky – Pain detect

Parameter 
 

Controls 

(N = 74) 

ALBP 

(N = 63) 

CDRS 

(N = 23) 

LSS 

(N = 25) 
p

1
 Post-hoc

PainDETECT score (0-38 scale) --- 6.1 (± 4.6) 14.5 (± 6.8) 12.7 (± 5.5) <0.001 a/b/b 

≤ 12 negative 

--- 

58 (92.1%) 10 (43.5%) 11 (44.0%) 

<0.001 a/b/b 13-18 unclear 4 (6.3%) 7 (30.4%) 11 (44.0%) 

 ≥ 19 positive 1 (1.6%) 6 (26.1%) 3 (12.0%) 

 



Výsledky QST

CDT - senzitivní práh pro chlad
WDT - senzitivní práh pro teplo
TSL - teplotní rozsah vnímaný

jako neutrální 
CPT – termoalgický práh pro chlad
HPT – termoalgický práh pro teplo
PHS - paradoxní vnímání chladných                                                                                              
podnětů jako horkých        
VDT – senzitivní práh pro vibrační čití 



Výsledky QST

QST parameters

Controls

(N = 74)

ALBP

(N = 63)

CDRS

(N = 23)

LSS

(N = 25)
p Post-hoc

CDRS

(N = 23)
p

LSS

(N = 25)
p

affected root affected root
contra-lateral 

root

contra-lateral 

root

Any thermal loss and/or VDT 

loss

9 (12.2%) 15 (23.8%) 11 (47.8%) 17 (68.0%) <0.001 a/ab/bc/c 2 (8.7%) 0.999 13 (52.0%) <0.001

• Abnormita typu „sensory loss“ (termická a/nebo vibrační hypestezie) byla 
zachycena nejméně často u pacientů s ALBP (23,8 %) ve srovnání s pacienty s 
CDRS (47,8 %) v distribuci postiženého kořene a LSS (68,0 %) v distribuci 
postiženého kořene (p<0,001).

• Průkaz abnormity typu „sensory loss“ nebyl častý v distribuci kontralaterálního 
kořene u pacientů s CDRS (8,7 %), ale byl častý v distribuci kontralaterálního 
kořene u pacientů s LSS (52,0 %).



Výsledky kožní biopsie -IENFD
CDRS (n=23) LSS (n=25)

Postižený 
kořen

Kontralat. kořen Postižený kořen Kontralat. kořen 

Abnormita
IENFD (%)
(normy dle Lauria et al.,2010) 

21,7 % 30,4 % 48,0% 40,0%

• Abnormální nález v kožní biopsii (redukce IENFD) byl prokázán u pacientů s 
chronickým radikulárním syndromem  (CDRS i LSS) v distribuci postiženého, ale i 
kontralaterálního kořene. 

• Abnormity byly častěji přítomny u pacientů s LSS.
• Statisticky signifikantní rozdíl ve výskytu abnormální IENFD však nebyl prokázán, 

pokud srovnáme pacienty s CDRS a LSS ani pokud srovnáme postižený dermatom a 
kontralaterální dermatom u pacientů s CDRS a LSS. 



Závěr



Praktické výstupy 
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