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ANATÓMIA 



ANATÓMIA 



Cievne zásobenie 



Chrbtica 

FUNKČNÁ POHYBOVÁ 
JEDNOTKA 
•  Intervertebrálny disk s priľahlými 

krycími platničkami 
•  Zygapofyzeálne (facetove) kĺby 
•  Ligamentózny aparát 
 



Anatómia - statika a dynamika 
 



Anatómia 



Vertebrogénne ochorenia 
•  Bolesť chrbta je vo väčšine prípadov benígna, na mechanickom 

podklade 

•  Malý podiel prípadov je podmienených vážnejšími príčinami 

•  Symptómy ustúpia spontánne u polovice pacientov v priebehu 1 
týždňa a do mesiaca u viac ako 90% pacientov 

•  Sú najčastejšou príčinou práceneschopnosti u pacientov pod 40 
rokov 

•  Ďalšie vyšetrenie je indikované len u pacientov, u ktorých je 
podozrenie na vážnejšiu príčinu, alebo ťažkosti pretrvávajú dlhší 
čas pri adekvátnej terapii. 



Vertebrogénne ochorenia 

Hľadisko časové 
 

Akútne          (< 3 mesiace )  

Chronické    (> 3 mesiace ) 





Vertebrogénne ochorenia 
•  Hľadisko mechanizmu vzniku 

–  Je známa štrukturálna lézia chrbtice (organické, štrukturálne, mechanické  
a pod.) 

–  Predpokladá sa porucha funkcie chrbtice (posturálny syndróm, dysfunkčný 
syndróm, funkčné blokády a pod.) 

–  Príčinou je systémové ochorenie postihujúce chrbticu    

   (ankylozujúca spondylartritída, osteoporóza) 

–  Psychogénne podmienené ?? ( depresie, anxiozita, somatizácia, 
hypochondria a pod.) 



Cytokíny, chemokíny a rastové faktory v procese degenerácie IVD 

Risbud	MV	&	Shapiro	IM	(2014)	Nat.	Rev.	Rheumatol.,	10,	44-56.	



Fázy 
degenerácie  
chrbtice 

FACETOVE KĹBY  PATOLOGICKý VÝSLEDOK INTERVERTEBRÁLNY 
DISKU 

Dysfunkcia  

Synovitis  →  Dysfunkcia ←  
Cirkumferenciálne 
trhliny 

Hypermobilita  ↓  ↖  

Pokračujúca 
degenerácia ↗  Herniácia  ←  Radiálne trhliny 

Instabilita  

Uvoľnenie kĺbneho 
puzdra →  Instabilita  ←  Vnútorný rozpad 

Subluxácia →  Laterálny útlak nervu ←  Rezorbcia disku 

Stabilizácia 
Zváčšenie 
facetového kĺbu 

→  
 

Jednoúrovňová stenóza 
Viacúrovňová spondylóza 
a stenóza 

←  
 Osteofyty  



Stupeň  Štruktúra disku O d l í š e n i e 

jadra a anulu 

Intenzita MR signálu Výška disku 

I. Homogénny, jasne 

biely 

Jasné odlíšenie Hypeintenzný, 

izointenzný s likvorom 

Normálna 

II. Nehomogénny s/bez 

horizontálnych 

pruhov 

Jasné odlíšenie Hypeintenzný, 

izointenzný s likvorom 

Normálna 

III. Nehomogénny, sivý Nejednoznačn

é 

Prechodný Normálna, až 

ľahko znížená 

lV. Nehomogénny, sivý 

až čierny 

Neodlíšiteľné Prechodný až 

hypointenzný 

Normálna, až 

ľahko znížená 

V. Nehomogénny, 

čierny 

Neodlíšiteľné Hypointenzný Kolaps disku 

Degeneratívne zmeny intervertebrálneho disku 

Zdroj	upravené	podľa	Sakaiho	a	Anderssona,	2015	



Modic zmeny 
•  Klasifikácia degeneratívnych zmien 

krycích platničiek v MRI obraze - Modic 
changes 
 
Typ 1:  
Zvýšená intenzita signálu kostnej drene v T2 
MR obrazu a znížená intenzita signálu v T1 
MR obraze.  
Fibrovaskulárne zmeny krycích platničiek.  
 
Typ 2:  
Zvýšená intenzita signálu v T1 a T2 MR 
obraze  
Tuková premena endplate. 
 
Typ 3:  
Znížená intenzita signálu v T1 a T2 MR 
obraze.  
Skleróza end-plate.  



Inervácia intervertebrálneho disku  



Selektívna indikácia pre rádiografické 
vyšetrenie u pacienta s akútnou bolesťou 
chrbta 
•  ▪ Vek > 50 rokov 

•  ▪ Závažný úraz 

•  ▪ Neuromuskulárny deficit 

•  ▪ Nevysvetliteľná strata váhy (viac ako 5 kg/6 mesiacov)  

•  ▪ Nadmerné užívanie alkoholu alebo drog 

•  ▪ Anamnéza onkologického ochorenia 

•  ▪ Užívanie kortikosteroidov v anamnéze 

•  ▪ Teplota ≥ 37.8°C 

•  ▪ Nedávne vyšetrenie (≤1 mesiac) pre rovnaké ťažkosti bez zlepšenia 

•  ▪ Rentové záležitosti pre bolesti chrbta 



Hernia medzistavcovej platničky 



„Červené vlajky“ v anamnéze 
Červené vlajky Dôsledky  

Pacient mladší ako 20 rokov Vrodené, alebo vývojové ochorenie, spondylolistéza 

Pacient starší ako 50 rokov Malignita, patologické fraktúry, infekcia 

Krátky a prudký nástup ťažkostí <3 mesiace Vážnejšia etiológia 

Úraz v anamnéze  Zlomeniny 

Febrílie, triaška, únavnosť, nočné potenie,  úbytok hmotnosti Malignita, osteomyelitída, absces, zlomenina 

Anamnéza onkologického ochorenia, užívanie kortikoidov, 
imunosupresia, užívanie intravenóznych drog Malignita, osteomyelitída, absces, zlomenina 

Neustupujúca bolesť Malignita, osteomyelitída, absces, zlomenina 

Inkontinencia, „sedlová“ anestézia, obojstranná neurologická 
symptomatológia.  
 

Syndróm caudae equinae 

„Červené vlajky“ pri fyzikálnom vyšetrení 

Teploty Malignita, osteomyelitída, absces 

Motorické oslabenie, zníženie reflexov, slabosť, „sedlová“ 
anestézia, oslabený análny sfinkter  Syndróm caudae equinae 

Citlivosť procesus spinosus Zlomenina 



Symptómy 
•  Bolesť chrbta 

•  Iritačné prejavy 

•  Zánikové prejavy 



Radikulárna bolesť 



L5 radikulopatia 



S1 radikulopatia 



Diferenciálna diagnostika 

•  Periférna neuropatia – kompresívna, metabolická, 
traumatická 

•  Artropatia (SI-Faber-Patrick’s Test, Yeoman’s Test) 

•  Infekcia 

•  Cievna príčina 

•  Tumor 



Diferenciálna diagnostika pri akútnej 
bolesti dolného chrbta 

•  Emergentné  

•  Disekcia Ao, Sy. Caudy, Epidurálny absces alebo hematóm, meningitída, ruptúra, alebo rast aneuryzmy 
Ao, zlomenina alebo subluxácia s kompresiou koreňov, alebo miechy 

•  Urgentné  

•  Bolesť chrbta s neurologickým deficitom, hernia disku s dráždením nervových štruktúr, malignita, 
zlomenina chrbtice bez kompresie nervových štruktúr, myelitída, osteomyelitída 

•  Stabilné 

•  Poškodenie ligamentózneho aparátu, svalové natiahnutie, ankylozujúca spondylitída, degeneratívne 
kĺbne ochorenie, herpes zoster, ochorenie intervertebrálneho disku bez kompresie nervových štrutkúr, 
patologická fraktúra bez kompresie nervových štrutkúr, séropozitívna artritída, spondylolistéza 

•  Prenesená alebo viscerálna 

•  Cholecystitída alebo biliárna kolika, ochorenie pažeráka, nefrolitiáza, toriza ovária, pankreatitída, 
vredová choroba gastroduodena, zápalové ochorenie v panve, endometrióza, pneumónia, 
prostatitída, embólia do a. pulmonalis, pyelonefritída, retroperitoneálne krvácanie, tumor.  



Konzervatívna liečba 
•  NSAID 

•  Myorelaxanciá 

•  Kortikoterapia 

•  RHB + režimové opatrenia 



Semiinvazívna liečba 
•  Lokálny obstrek – myofasciálny blok 

•  Lokálne anestetiká /+ steroidy/ 

1.  Facetová blokáda 

2.  PRT 

3.  Kaudálny blok 



Operačná liečba 
•  Diskektómia 

•  Foraminálna dekompresia 



Spondylolistéza 

Stupeň I (0–25% subluxácia) 
Stupeň II (25–50% subluxácia) 
Stupeň III (50–75% subluxácia) 
Stupeň IV (75% subluxácia) 
 
Kompletný posun je spondyloptóza 



SPONDYLOLISTÉZA 



Aktuálna etiologická klasifikácia 

•  Wiltse  kol. (1976 ) 

1.  I: dysplastickú 

2.  II: istmickú 

3.  III: degeneratívnu 

4.  IV: traumatickú 

5.  V: patologickú 

•  Marchetti-Bartolozzi (1997) 

§  Vývojová 

a)  Vysoko dysplastiká 

b)  Nízkodysplastická 

§      Získaná  

a)  Traumatická 

b)  Patologická 

c)  Degeneratívna 

d)  Pooperačná 



ISTMICKÁ SPONDYLOLISTÉZA 



Degeneratívna spondylolistéza 



CHIRURGICKÁ LIEČBA LUMBÁLNEJ 
CHRBTICE 
zadný prístup 



Predný prístup 



Krčná chrbtica 



•  Epidemiológia 

•  • vrchol medzi 40 and 50 rokov 

•  • častejšie muži 

•  • najčastejšie úroveň C5-C6, nasleduje C6-C7  

•  • Rizikové faktory 
–  • dvíhanie bremien 

–  • fajčenie  

–  • anamnéza dlhodobého šoférovania 



HERNIA DISKU – KRČNÁ CHRBTICA 



Operačná liečba 



Krčná spondylolistéza 



Hernie intervertebrálnych diskov  
hrudná chrbtica 


