
Vertebrogénne ochorenia 

Šutovský Stanislav 



Spektrum neurologických ochorení 

v ambulantnej a oddelenskej praxi 

 

Vertebrogénne ochorenia ~ 33% 

Cerebrovaskulárne ochorenia ~ 25% 

Nádorové ochorenia ~ 10% 

Demyelinizačné ochorenia ~ 10% 

Epilepsie a záchvatovité ochorenia mozgu 

~ 10% 

Ostatné neurologické ochorenia ~ 12% 

 



Vertebrogénne ochorenia 

Vertebrogénny algický syndróm 

Radikulárne syndrómy 

 Lumboischialgický syndróm 

 Cervikokraniálny syndróm 

 Cervikobrachiálny syndróm 

V diferenciálnej diagnostike prichádzajú do 

úvahy koxartróza, gonartróza, syndróm 

karpálneho kanála, desmogénne 

syndrómy... 

 

 



Patofyziológia vertebrogénnych 

ochorení 

Funkčné - dlhodobo nesprávne držanie celej alebo 
určitej časti chrbtice, práca v stereotypných 
nevyhovujúcich polohách u predisponovaných osôb → 
narušenie kinetických vlastností chrbtice → vznik 
reflexnýxh kontraktúr a regionálnych bolestivých 
syndrómov 

 

Organické – ak stav pokračuje urýchľuje  sa vývoj 
spondylartrotických zmien, protrúzie resp.  hernie disku s 
následným tlakom na výstupy nervov a vznikom 
radikulárnej symptomatológie 



Distribúcia bolesti pri radikulárnych 

syndrómoch v rámci jednotlivých 

dermatómov 

Najčastejšie sú cervikálne a lumbo-sakrálne radikulárne syndrómy 



Patogenéza spondylózy a spondylogénnych 

neurologických syndrómov 

Spondylóza v širšom význame je termín používaný  na  označenie  

degeneratívnych  zmien  v  oblasti  medzistavcových platničiek, 

stavcových tiel, intervertebrálnych  (fazetových  –  

zygoapofyzeálnych)  kĺbov,  unkovertebrálnych skĺbení a 

ligamentóznych štruktúr 

Užšia definícia spondylózy ju charakterizuje ako proces sekundárnej 

degenerácie disku s tvorbou okrajových osteofytov na telách 

stavcov  

Iniciálne degeneratívne zmeny chrbtice sa vyskytujú už v tretej 

dekáde života  

Vtedy sú znázornené morfologické zmeny pri použití zobrazovacích 

metód ešte minimálne a väčšina  diagnostikovaných  kompresií  

neurálnych  štruktúr  je v tomto období vyvolaná špecifickými 

nedegeneratívnymi ochoreniami chrbtice (infekcie, úrazy, nádory) 



Terminológia lézií 

intervertebrálneho disku 
Difúzny bulging disku – plošné vyklenovanie disku bez anulárnej 

trhliny 

Hernia disku – porušenie celistvosti (trhlina) anulus fibrosus s 

vysunutím nucleus pulposus, ktoré môže byť mierne (protrúzia disku) alebo 

výrazné (extrúzia disku) 

Extrúzia disku s kraniálnou alebo kaudálnou 

propagáciou –propagovanie extrudovaného materiálu  kraniálnym 

alebo kaudálnym smerom 

Extrúzia disku s kraniálnou alebo kaudálnou 

sekvestráciou – odtrhnutie extrudovaného materiálu a jeho kraniálna 

alebo kaudálna propagácia 



Terminológia lézií intervertebrálneho disku 

Normálny intervertebrálny disk 

Podľa https://radiologyassistant.nl/neuroradiology 



Terminológia lézií intervertebrálneho disku 

Difúzny bulging disku – plošné vyklenovanie disku bez anulárnej trhliny 

Podľa https://radiologyassistant.nl/neuroradiology 

 



Terminológia lézií intervertebrálneho disku 

Hernia disku – porušenie celistvosti (trhlina) anulus fibrosus s vysunutím 

nucleus pulposus, ktoré môže byť mierne (protrúzia disku) alebo výrazné 

(extrúzia disku) 

 

Podľa https://radiologyassistant.nl/neuroradiology 

 



Terminológia lézií intervertebrálneho disku 

Extrúzia disku s kraniálnou alebo kaudálnou propagáciou –propagovanie 

extrudovaného materiálu  kraniálnym alebo kaudálnym smerom 

 

Podľa https://radiologyassistant.nl/neuroradiology 

 



Terminológia lézií intervertebrálneho disku 

Extrúzia disku s kraniálnou alebo kaudálnou sekvestráciou – odtrhnutie 

extrudovaného materiálu a jeho kraniálna alebo kaudálna propagácia 

 

Podľa https://radiologyassistant.nl/neuroradiology 

 



Protrúzie a hernie diskov v MR 

obraze 

Hernia disku s 

protrúziou 



Algoritmus starostlivosti o  

”vertebrogénneho” pacienta 

Anamnéza (typ bolesti, lokalizácia, 

iradiácia, prítomnosť komplikácií – 

sfinkterová porucha, motorický deficit 

Klinické vyšetrenie 

Zobrazovacie metódy RTG, CT, MR 

(sponylartrotické zmeny, prítomnosť 

hernie resp. protrúzie disku) 

 



Algoritmus starostlivosti o  

”vertebrogénneho” pacienta 

Terapia 

 1. NSA + myorelaxans p.o. 

Nelepšenie sa 

↓ 

 2. Analgetická infúzia (obvykle 7 dní) 

  (Guajacuran, Mesocain 1%, Algifen, Tramal) 

Nelepšenie sa, nález hernie disku 

↓ 

 3. Neurochirurgická konzultácia 



Terapia vertebrogénnych ochorení 

Nesteroidné antiflogistiká (NSA) 

Opioidné analógy (Tramadol...) 

Opiáty (rezervované pre inak nezvládnuteľnú bolesť) 

 

Terapia neuropatickej bolesti pri 

chronických radikulárnych syndrómoch 

 - antiepileptiká (Karbamazepin, Gabapentin, Pregabalin)  
 



Význam NSA 

Spolu s myorelaxanciami sú NSA lieky 

prvej voľby pri vertebrogénnych algických 

syndrómoch 

Neustály vývoj nových preparátov so 

snahou o zvýšenú bezpečnosť a účinnosť 

Neselektívne cox inhibítory, 

semiselektívne a selektívne cox-2 

inhibítory 

 



Cervikálna myelopatia 



Definícia 

Najčastejší typ miechového poškodenia  
pacientov stredného a staršieho veku 
spôsobené zúžením cervikálneho spinálneho 
kanála z kongenitálnych, alebo 
degeneratívnych príčin 

Brain WR, Northfield D,Wilkinson M, Brain 1952 



Patofyziológia 

Mechanické faktory 

– statické 

– dynamické 

 

 

Ischémia 



Statické  faktory 

– Hernia disku 

– Kongenitálna stenóza spinálneho 
kanála 

AP diameter < 13 mm 

– Osteoprodukcie tiel stavcov 

– Degeneratívne osteofyty 
unkovertebrálnych kĺbov a zygo-apofyz. 
kĺbov 

– Hypertrofia lig. flavum   a lig. 
longitudinale posterior s jeho  
prípadnou ossifikáciou 

 



Sohail  and Bajammal , 2002 





Dynamické faktory 

– Abnormálne sily pôsobiace na  

chrbticu  a miechu pri fyziologických  

pohyboch chrbtice  do flexie a 

extenzie 



Ischémia 

Priama kompresia veľkých ciev – ASA 

 

Redukcia  prietoku piálnymi plexami a 
drobnými penetrujúcimi artériami 
zásobujúcimi miechu 

 

Blok venóznej drenáže, kongescia 



Symptomatológia cervikálnej 

myelopatie 

nástup obtiaží je často nenápadný s dlhými 

periódami stacionárneho nálezu a epizodických 

zhoršení stavu 

najčastejšími prvými príznakmi sú prejavy 

cervikobrachiálneho a cervikokraniálneho 

syndrómu často krát s polyradikulárnou 

symptomatikou 

pri progresii miechovej lézie sa pridružujú 

subklinické a neskôr klinické známky lézie 

pyramídových dráh – paraparéza DK 



Iniciálne  non-neurálne  štádium  

 -  artrotické prejavy  -  bolesti v C 
 oblasti, projekcia bolesti 

 

Grubb 2000 

 



Neurologické prejavy 

radikulárne prejavy 

 

myelopatické prejavy  - známky 

postihnutia miechových štruktúr 

– postihnutie horného motoneurónu 

– postihnutie dolného motoneurónu 

– postihnutie senzitívych dráh 

 

 

 



Poruchy chôdze 

ataktická o širokej báze 

spastická paraparéza 

zmiešaná kvadruparéza 

 



Slabosť horných končatín, neobratnosť 

rúk, poruchy citlivosti HK  

 

Finger-escape sign 



Grip and release sign 



Poruchy močenia – retencia 

 

Lhermitteov príznak 

 



Tandemová spinálna 

stenóza 
konkurentná stenóza cervikálnej a lumbálnej 

oblasti 

 

 

Tandemové trias  

– intermitentná neurogénna klaudikácia  

– progresívna porucha chôdze 

– myelopatia v kombinácii s 

polyradikulopatiou  horných a dolných 

končatín 

 



Klasifikácia podľa stupňa 

postihnutia  (Nurick. 1992) 

Grade I: bez obtiaží pri chôdzi 

Grade II: mierne poruchy chôdze 

neovplyvňujúce zamestnanie 

Grade III: poruchy chôdze znemožňujúce 

zamestnanie 

Grade IV: schopný chôdze s pomocou 

Grade V: neschopný chôdze 

 



Diagnostika 

Klinický nález 

 

Rádiodiagnostika 

– Rtg C chrbtice 

– MRI 

– CT , CT myelografia 

 

Elektrofyziológia 

– EMG, SSEP, TMS 



Rtg C 
chrbtice 



  

–  AP diameter spinálneho kanála / AP 

diameter tela stavca 

 

– fyziologická šírka  >1 

– < 0.8 absolútna stenóza 

 

Pavlovov pomer 



MRI cervikálnej chrbtice 



Diferenciálna diagnostika 

Periférne neuropatie 

Motor Neuron Disease, ALS  

Sclerosis Multiplex  

Syringomyelia 

Tumory 

Vaskulárne anomálie v 

cervikálnej oblasti 



Terapia 

Konzervatívna 

– obmedzenie pohybu cervikálnej chrbtice - 

Schanzov golier 

– nesteroidné antiflogistiká, kortikoidná liečba 

– tricyklické antidepresíva 

– myorelaxanciá, opiody, opiáty 

 



Chirurgická liečba 

indikovaná je v prípadoch s ťažkým klinickým 
obrazom a korešpondujúcim rádiologickým 
nálezom postihnutia miechy 

disproporčné názory na načasovanie 
operačného výkonu 

lepší outcome je, ak sa operácia realizuje v 
priebehu 1. roku od nástupu obtiaží 

 

 
Ebersold M, Pare M, Quast L. Surgical treatment for cervical spondylitic 

myelopathy. J Neurosurg 1995;82(5):745-751. 

 



• laminektómia (s fúziou alebo bez fúzie) 



• laminoplastika 



 

mediálna (centrálna) korpektómia so 
štepom 

ventrálna diskektómia 



Záver 

Vertebrogénne syndrómy 
Sú najčastejšia príčina neurologických vyšetrení  

v ambulantnom sektore a najčastejšia príčina 

hospitalizácií na neurologických oddeleniach 

Ich patogenéza je komplexná s podielom 

nesprávneho zaťažovania chrbtice  a vekom 

podmienených degeneratívnych zmien chrbtice 

Terapia vyžaduje multidisciplinárny prístup, ktorý 

zahŕňa analgetickú a myorelaxačnú liečbu, 

rehabilitáciu a posilňovanie svalstva podporného 

aparátu chrbtice 

 


