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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

KoKořřenovenovéé syndromy syndromy –– epidemiologie, epidemiologie, 
lokalizacelokalizace

Prevalence Prevalence radikulradikuláárnrnííchch syndromsyndromůů a myelopatie je asi a myelopatie je asi 
22--3 %3 %

MuMužži 55i 55--64 let: prevalence radikulopati64 let: prevalence radikulopatiíí 10 %10 %

ŽŽeny nad 65 let: prevalence radikulopatieny nad 65 let: prevalence radikulopatiíí 5 %5 %
LL>>CC>>ThTh
NejNejččastastěěji je postiji je postižžen koen kořřen C7 (v 60%) a C6 (ve 20%), en C7 (v 60%) a C6 (ve 20%), 
vzvzáácncněěji C5 a  C8 (v 10%); ji C5 a  C8 (v 10%); 
LL5 a S1 a5 a S1 ažž 90 %, L4: 10 %, ostatn90 %, L4: 10 %, ostatníí raritnraritníí
ThTh: nej: nejččastastěějjšíší 4 kaud4 kaudáálnlníí kokořřenyeny
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

KoKořřenovenovéé syndromy syndromy -- etiologieetiologie

KompresivnKompresivníí
–– DegenerativnDegenerativníí

•• DiskogennDiskogenníí (max. 4.(max. 4.--5. dek5. dekááda)da)
•• NediskogennNediskogenníí –– spondylspondylóózaza (max. 6.(max. 6.--7. dek7. dekááda)da)

–– NedegenerativnNedegenerativníí (p(přřevaevažžuje do 30 let vuje do 30 let věěku)ku)
•• TumorTumor
•• Trauma (osteoporTrauma (osteoporóóza!)za!)
•• OlisthOlisthéézaza
•• ZZáánněěty (ty (spondylitidaspondylitida, , spondylodiscitidaspondylodiscitida, , epidurepiduráálnlníí absces, absces, 

revmatickrevmatickéé choroby)choroby)
•• EpidurEpiduráálnlníí hematom (hematom (ččasto v souvislosti s asto v souvislosti s herniherniíí disku)disku)

NekompresivnNekompresivníí
–– MetabolickMetabolickáá (diabetes (diabetes mellitusmellitus))
–– InfekInfekččnníí (herpes (herpes zosterzoster, , lymesklymeskáá boreliborelióózaza))
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

KoKořřenovenovéé syndromy syndromy -- patogenezepatogeneze

•• KompresivnKompresivníí
Na mechanickNa mechanickéé kompresi se podkompresi se podííllíí protruseprotruse disku spolu s jeho sndisku spolu s jeho sníížženeníím m 
v dv důůsledku degeneracesledku degenerace

KromKroměě mechanickmechanickéé komprese se podkomprese se podíílejlejíí i vaskuli vaskuláárnrněě ischemickischemickéé zmzměěny ny 
a za záánněětlivtlivéé zmzměěny s edny s edéémem (kontakt imunologicky novmem (kontakt imunologicky novéého materiho materiáálu lu --
vyhvyhřřezlý disk ezlý disk -- ss imunitnimunitníím systm systéémem)mem)
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

KoKořřenovenovéé syndromy syndromy -- klinikaklinika

TriTriááda pda přřííznakznakůů::

•• loklokáálnlníí bolest vbolest v oblasti poblasti pááteteřře a okolne a okolníích struktur (ramene ch struktur (ramene 
a lopatky, pa lopatky, páánve), spojennve), spojenáá ss poruchou funkce pporuchou funkce pááteteřře;e;

•• segmentsegmentáálnlníí senzitivnsenzitivníí ppřřííznaky (v znaky (v dematomudematomu););

•• segmentsegmentáálnlníí motorickmotorickéé ppřřííznaky (v znaky (v myotomumyotomu) ) 
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

KoKořřenovenovéé syndromy syndromy -- klinikaklinika

Bolest v oblasti pBolest v oblasti pááteteřře a kone a konččetiny: etiny: 
CervikobrachiCervikobrachiáálnlníí syndrom (C5syndrom (C5--Th1)Th1)
LumboischiadickýLumboischiadický (L5, S1) a (L5, S1) a lumbofemorlumbofemoráálnlníí (L4) syndrom(L4) syndrom

Jde o deskriptivnJde o deskriptivníí diagndiagnóózu, zahrnujzu, zahrnujííccíí radikulradikuláárnrníí i i 
pseudoradikulpseudoradikuláárnrníí syndromy. Nepousyndromy. Nepoužžíívat, pokud je znvat, pokud je znááma ma čči i 
pravdpravděěpodobnpodobnáá etiologie, resp. postietiologie, resp. postižženeníí kokořřeneene
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

KoKořřenovenovéé syndromy: diferencisyndromy: diferenciáálnlníí diagnostikadiagnostika

RadikulRadikuláárnrníí vs. vs. pseudoradikulpseudoradikuláárnrníí syndrom:syndrom:
Radikulární syndrom Pseudoradikulární syndrom

Bolest Jasná segmentální
distribuce

Nevyhraněná segment. distribuce, na 
DKK ne pod koleno

Hypestézie bývá ne

Poruchy reflexů bývají ne

Parézy bývají ne

Provokace napínacími 
manévry

ano (<30 st.) ne

Provokace Valsalvovým
manévrem

Déjerine-Frazier + -

Mohou se kombinovat o téhož nemocného!
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

Bolest u Bolest u vertebrogennvertebrogennííchch syndromsyndromůů

NociceptivnNociceptivníí: obvykle dominuje u segmentových : obvykle dominuje u segmentových 
(region(regionáálnlníích) syndromch) syndromůů

NeuropatickNeuropatickáá: u ko: u kořřenových syndromenových syndromůů, obvykle v , obvykle v 
kombinaci s kombinaci s nociceptivnnociceptivníí bolestbolestíí
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

RADIKULOPATIE C5RADIKULOPATIE C5

BOLESTBOLEST-- krk, rameno, krk, rameno, anterolateranterolateráálnlníí
plocha paplocha pažžee

CITLIVOSTCITLIVOST--rameno, zevnrameno, zevníí a pa přřednedníí
plocha paplocha pažže e 

MOTORIKAMOTORIKA--oslabenoslabenáá abdukceabdukce papažže a e a 
flexe pflexe přředloktedloktíí

REFLEXY: Nevýbavný r. REFLEXY: Nevýbavný r. bicipitovýbicipitový
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

RADIKULOPATIE C6RADIKULOPATIE C6

BOLESTBOLEST-- rameno, zevnrameno, zevníí plocha paplocha pažže e 
a pa přředloktedloktíí a paleca palec

CITLIVOSTCITLIVOST--proximodistproximodistáálnlníí pruh na pruh na 
radiradiáálnlníí ččáásti pasti pažže a pe a přředloktedloktíí,I.,I.--II.prstII.prst

MOTORIKAMOTORIKA--oslabenoslabenáá flexe v loktiflexe v lokti

REFLEXY: nevýbavný r. REFLEXY: nevýbavný r. bicipitovýbicipitový
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

RADIKULOPATIE C7RADIKULOPATIE C7

BOLEST BOLEST -- celceláá papažže a pe a přředloktedloktíí a II.a II.--
IV.prstIV.prst

CITLIVOSTCITLIVOST-- proximodistproximodistáálnlníí pruh na pruh na 
dorzdorz. plo. plošše pae pažže a pe a přředloktedloktíí konkonččííccíí ve ve 
II.II.--IV.prstuIV.prstu

MOTORIKA MOTORIKA -- oslabenoslabenáá extenze extenze 
ppřředloktedloktíí, extenze a flexe ruky, extenze a flexe ruky

REFLEXY REFLEXY –– nevýbavný r. nevýbavný r. tricipittricipitáálnlníí
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

RADIKULOPATIE C8RADIKULOPATIE C8

BOLEST BOLEST -- medimediáálnlníí okraj lopatky, okraj lopatky, 
vnitvnitřřnníí plocha paplocha pažže a pe a přředloktedloktíí,V.prst,V.prst

CITLIVOST CITLIVOST -- vnitvnitřřnníí plocha pplocha přředloktedloktíí
a IV.a V.prsta IV.a V.prst

MOTORIKA MOTORIKA -- drobndrobnéé svaly rukysvaly ruky

REFLEXY REFLEXY -- nevýbavný r. nevýbavný r. flexorflexorůů ruky ruky 
a prsta prstůů
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

ProvokaProvokaččnníí klinickklinickéé testytesty

DavidsonDavidson –– „„abductionabduction reliefrelief signsign““ ( a( ažž 75 % 75 % 
nemocných s nemocných s hehe disku disku -- ne osteofyty)ne osteofyty)

SpurlingovoSpurlingovo znamenznameníí ((úúklon nebo rotace k klon nebo rotace k 
symptomaticksymptomatickéé stranstraněě, spolu s kompres, spolu s kompresíí v ose pv ose pááteteřře e 
–– trakce naopak ulevuje)trakce naopak ulevuje)

Palpace výstupu koPalpace výstupu kořřene vyvolene vyvoláá typickou bolesttypickou bolest

Tyto testy mají nízkou senzitivitu, ale údajně vysokou specificitu

Viikari-Juntura E, et al. Validity of clinical tests in the diagnosis of root
compression in cervical disc disease. Spine 1989. 
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

RADIKULOPATIE L4RADIKULOPATIE L4

CITLIVOST A PROJEKCE BOLESTI: CITLIVOST A PROJEKCE BOLESTI: 
PPřřednedníí plocha stehna a mediplocha stehna a mediáálnlníí
plocha bplocha béércerce
MOTORIKA: OslabenMOTORIKA: Oslabeníí extenze v extenze v 

kolenikoleni
PozitivnPozitivníí obrobráácený cený LasegueLasegue
REFLEXOLOGIE: nevýbavný r. REFLEXOLOGIE: nevýbavný r. 

patelpateláárnrníí
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

RADIKULOPATIE L5RADIKULOPATIE L5

CITLIVOST A PROJEKCE BOLESTI: ZevnCITLIVOST A PROJEKCE BOLESTI: Zevníí
plocha stehna, bplocha stehna, béérce a rce a dorzumdorzum nohy a palcenohy a palce
MOTORIKA:  OslabenMOTORIKA:  Oslabeníí extenze nohy extenze nohy 
(fenom(fenoméén palce: extensor n palce: extensor hallucishallucis longuslongus, , 
TrendelenbTrendelenbůůrgrgůůvv ppřřííznak: oslabenznak: oslabeníí
abduktorabduktorůů kykyččle)le)
PozitivnPozitivníí LasegueLasegueůůvv manmanéévrvr
Reflexologie: 0Reflexologie: 0
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

TrendelenburgTrendelenburgůůvv ppřřííznakznak

Při stoji na jedné
noze klesá pánev na 
opačné straně v 
důsledku slabosti 
abduktorů kyčle
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

RADIKULOPATIE S1RADIKULOPATIE S1

CITLIVOST A PROJEKCE BOLESTI: CITLIVOST A PROJEKCE BOLESTI: 
ZadnZadníí plocha stehna a bplocha stehna a béérce, zevnrce, zevníí
okraj nohyokraj nohy

MOTORIKA: OslabenMOTORIKA: Oslabeníí flexe nohy a flexe nohy a 
bbéércerce

PozitivnPozitivníí LasegueLasegueůůvv menmenéévrvr

REFLEXOLOGIE: Nevýbavný RREFLEXOLOGIE: Nevýbavný RŠŠAA
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šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

NapNapíínacnacíí manmanéévryvry

LasegueLasegue ((„„straightstraight leg leg raisingraising testtest““) ) –– pozitivita ppozitivita přři i iradiujiradiujííccíí
kokořřenovenovéé bolesti, ne pbolesti, ne přři bolesti v L oblasti! Pozitivni bolesti v L oblasti! Pozitivníí u kompresi u kompresi 
kokořřene S1, mene S1, méénněě L5, ne u L4, specifickL5, ne u L4, specifickéé ppřři pozitiviti pozitivitěě ppřři 30 st.i 30 st.

ObrObráácený cený LasegueLasegue –– L4!L4!

ZkZkřříížžený ený LasegueLasegue ((FajerstandFajerstand) ) –– vysoce specifický pro medivysoce specifický pro mediáálnlníí výhvýhřřez ez 
diskudisku

BragardBragard –– k vylouk vylouččeneníí falefaleššnnéé pozitivity pozitivity LasegueovaLasegueova testutestu

PatrickPatrickůůvv, tzv. , tzv. hyperabdukhyperabdukččnníí test test –– pozitivita obvykle pozitivita obvykle 
signalizuje psignalizuje půůvod bolestvod bolestíí v kyv kyččli nebo SI skloubenli nebo SI skloubeníí
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šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

SYNDROM KAUDY: KLINIKASYNDROM KAUDY: KLINIKA

BOLEST VYZABOLEST VYZAŘŘUJUJÍÍCCÍÍ ZE ZAD DO DKK ZE ZAD DO DKK 
POZITIVNPOZITIVNÍÍ NAPNAPÍÍNACNACÍÍ MANMANÉÉVRY VRY 
PORUCHA PORUCHA ČČITITÍÍ: SEDLO+ DOLN: SEDLO+ DOLNÍÍ KONKONČČETINYETINY
PARPARÉÉZY NA DOLNZY NA DOLNÍÍCH KONCH KONČČETINETINÁÁCHCH
SFINKTEROVSFINKTEROVÁÁ PORUCHAPORUCHA
OBOUSTRANNOBOUSTRANNÁÁ, I KDY, I KDYŽŽ ASYMETRICKASYMETRICKÁÁ
SYMPTOMATIKASYMPTOMATIKA
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šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

SYNDROM KAUDY: etiologieSYNDROM KAUDY: etiologie

NejNejččastastěěji mediji mediáálnlníí výhvýhřřez plotez plotéénky (zejmnky (zejmééna pna přři akutni akutníím m 
prprůůbběěhu)hu)
DegenerativnDegenerativníí stenstenóóza, zejmza, zejmééna na vvííceetceetáážžovováá ((ččastastěěji ji 
chronický, chronický, inkompletninkompletníí, fluktuuj, fluktuujííccíí čči recidivuji recidivujííccíí prprůůbběěh)h)
JinJináá etiologie: etiologie: epidurepiduráálnlníí absces, absces, spondylodiscitidaspondylodiscitida, , 
epidurepiduráálnlníí hematom, tumor, revmatickhematom, tumor, revmatickáá onemocnonemocněěnníí
(zejm(zejmééna pna přři atypicki atypickéé lokalizaci lokalizaci –– L1L1--3)3)
DifDif. dg. . dg. GuillainGuillainůůvv--BarrBarrééhoho syndrom!syndrom!
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VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

SYNDROM MSYNDROM MÍŠÍŠNNÍÍHO KONUHO KONU

CITLIVOST: PERIANOGENITCITLIVOST: PERIANOGENITÁÁLNLNĚĚ (SEDLO)(SEDLO)

SFINKTEROVSFINKTEROVÁÁ PORUCHAPORUCHA

SYMETRICKSYMETRICKÉÉ POSTIPOSTIŽŽENENÍÍ

BOLESTI NEVÝRAZNBOLESTI NEVÝRAZNÉÉ NEBO CHYBNEBO CHYBÍÍ, SP, SPÍŠÍŠE E 
PARESTPARESTÉÉZIE V PERIANOGENITZIE V PERIANOGENITÁÁLNLNÍÍ
OBLASTIOBLASTI

NEJSOU PARNEJSOU PARÉÉZYZY
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VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

Syndrom Syndrom epikonuepikonu mmíšíšnníího: mho: míšíšnníí segmenty segmenty 
L5L5--S2, obratle Th11S2, obratle Th11--1212

PPřřííznaky znaky lléézeze konukonu + + paraparparaparéézaza dolndolníích konch konččetin, etin, 
kterkteráá mmůžůže být sme být smíšíšenenéého charakteru (tj. obsahuje ho charakteru (tj. obsahuje 
kromkroměě ppřřííznakznakůů lléézeze perifernperiferníího ho motoneuronumotoneuronu
vv oblasti poblasti přřednedníích rohch rohůů mmíšíšnníích rovnch rovněžěž znznáámky mky 
centrcentráálnlníí motorickmotorickéé lléézeze (zachovaný (zachovaný čči zvýi zvýššený ený 
reflex Achillovy reflex Achillovy ššlachy lachy čči spasticki spastickéé pyramidovpyramidovéé
ppřřííznaky). znaky). 



9.11.20079.11.2007

PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
syndromysyndromy

Syndrom Syndrom epikonuepikonu mmíšíšnníího: mho: míšíšnníí segmenty segmenty 
L5L5--S2, obratle Th11S2, obratle Th11--1212

JdeJde--li o proces li o proces primprimáárnrněě postihujpostihujííccíí mmííchuchu (nap(napřř. . 
primprimáárnrníí nnáádor), rozvdor), rozvííjjíí se typický obraz se typický obraz konukonu čči i 
epikonuepikonu mmíšíšnníího; vho; v ppřříípadpaděě extramedulextrameduláárnrnííhoho, , 
zejmzejmééna na extradurextraduráálnlnííhoho procesuprocesu, se mohou , se mohou 
ppřřííznaky znaky lléézeze mmíšíšnníí kombinovat skombinovat s ppřřííznaky znaky 
komprese mkomprese míšíšnníích koch kořřenenůů, co, cožž ččininíí diferenciaci diferenciaci 
oproti kompresi oproti kompresi kaudykaudy distdistáálnlněě od obratlovod obratlovéého tho těěla la 
L 1 obtL 1 obtíížžnou. nou. 
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PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ

1. Jde skute1. Jde skuteččnněě o postio postižženeníí kokořřene?ene?
2. Jaký je stupe2. Jaký je stupeňň, typ a st, typ a stáádium postidium postižženeníí
3. Jak3. Jakáá je etiologie postije etiologie postižženeníí??
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
1. Konfirmace posti1. Konfirmace postižženeníí kokořřeneene
ZZáákladem je klinika:kladem je klinika:
•• RadikulRadikuláárnrníí bolest: iradiace v segmentu, bolest: iradiace v segmentu, ččasto asto 

do prstdo prstůů (C6(C6--8, L58, L5--S1), zS1), záávislost na pohybu, vislost na pohybu, 
poloze, poloze, DDééjerinejerine--FrazierFrazier, nap, napíínacnacíí manmanéévry a vry a 
polohovpolohovéé testytesty

•• SenzitivnSenzitivníí, reflexologický a motorický deficit , reflexologický a motorický deficit ––
ALE: nenALE: neníí podmpodmíínkou!!!nkou!!!
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
1. Konfirmace posti1. Konfirmace postižženeníí kokořřeneene
ZZáákladem je klinika:kladem je klinika:
•• Nutno diferencovat:Nutno diferencovat:

–– PseudoradikulPseudoradikuláárnrníí syndrom (syndrom („„referredreferred painpain““): rameno ): rameno 
(C5), ky(C5), kyččel (L4), SI skloubenel (L4), SI skloubeníí (S1), (S1), intervertebrintervertebráálnlníí
skloubenskloubeníí, , transversokosttransversokostáálnlníí skloubenskloubeníí, onemocn, onemocněěnníí
vnitvnitřřnníích orgch orgáánnůů

–– PlexopatiePlexopatie (neuralgick(neuralgickáá amyotrofie brachiamyotrofie brachiáálnlníího ho plexuplexu, , 
ThoracicThoracic OutletOutlet Syndrome Syndrome –– TOS, proximTOS, proximáálnlníí
diabetickdiabetickáá amyotrofie)amyotrofie)

–– MononeuropatieMononeuropatie: n.: n.axillarisaxillaris (C5), n.(C5), n.medianusmedianus (C6), (C6), 
n.n.radialisradialis (C7), n.(C7), n.ulnarisulnaris (C8), n.(C8), n.femoralisfemoralis (L4), (L4), 
n.n.peroneusperoneus (L5), n.(L5), n.tibialistibialis (S1)(S1)
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
1. Konfirmace posti1. Konfirmace postižženeníí kokořřeneene

ElektrofyziologickElektrofyziologickéé vyvyššetetřřeneníí::
•• EMG: dEMG: důůleležžititéé pro odlipro odliššeneníí od od plexopatieplexopatie, , 

mononeuropatiemononeuropatie, , eventevent. . polyneuropatiepolyneuropatie
–– SenzitivnSenzitivníí neurogramneurogram obvykle normobvykle normáálnlníí
–– JehlovJehlováá EMG: EMG: axonaxonáálnlníí neuropatie v pneuropatie v přřííslusluššnnéém m 

myotomumyotomu

•• SEP a MEP: bez vSEP a MEP: bez věěttšíšího praktickho praktickéého významuho významu
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
1. Konfirmace posti1. Konfirmace postižženeníí kokořřeneene

ZobrazovacZobrazovacíí metody: nepotvrdmetody: nepotvrdíí ppřříítomnost radikulopatie tomnost radikulopatie 
(nutno rozhodnout na z(nutno rozhodnout na záákladkladěě kliniky, kliniky, eventevent. za pomoci . za pomoci 
EMG), ale pomEMG), ale pomůžůže ure urččit etiologiiit etiologii

CAVE: nCAVE: náálezy na zobrazovaclezy na zobrazovacíích metodch metodáách mohou být ch mohou být 
klinicky nklinicky něěmméé! P! Přři chybni chybnéém zhodnocenm zhodnoceníí kliniky mohou vkliniky mohou véést st 
k falek faleššnnéé diagndiagnóóze postize postižženeníí kokořřene!ene!
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
2. Ur2. Urččeneníí typu, stupntypu, stupněě a sta stáádia postidia postižženeníí

•• Typ:Typ: Ve vVe věěttššininěě ppřříípadpadůů je postije postižžen senzitivnen senzitivníí kokořřen: en: 
bolest je obligbolest je obligáátntníím symptomem! m symptomem! 

MotorickMotorickáá slosložžka je mka je méénněě ččastastáá, nebo se klinicky neprojev, nebo se klinicky neprojevíí
(v(věěttššina svalina svalůů mmáá pluriradikulpluriradikuláárnrníí inervaci, takinervaci, takžže te těžěžkkáá
parparééza za čči i plegieplegie je u je u pluriradikulpluriradikuláárnrnííhoho postipostižženeníí vzvzáácncnáá))

AutonomnAutonomníí symptomatikasymptomatika je pje přři postii postižženeníí jednoho kojednoho kořřene ene 
nevýznamnnevýznamnáá, projev, projevíí se ase ažž ppřři i pluriradikulpluriradikuláárnrníí lléézizi (syndrom (syndrom 
kaudykaudy))
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
2. Ur2. Urččeneníí typu, stupntypu, stupněě a sta stáádia postidia postižženeníí

•• StupeStupeňň:: Klinicky, ale i Klinicky, ale i elektromyografickyelektromyograficky lze obtlze obtíížžnněě
diferencovat kompletndiferencovat kompletníí a parcia parciáálnlníí lléézizi kokořřene! V pene! V přříípadpaděě
demyelinizademyelinizaččnníí lléézeze kokořřene je EMG negativnene je EMG negativníí..

•• StStáádium postidium postižženeníí lze v plze v přříípadpaděě postipostižženeníí motorickmotorickéého ho 
kokořřene posoudit pomocene posoudit pomocíí EMG.EMG.
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KoKořřenovenovéé syndromy syndromy -- etiologieetiologie

KompresivnKompresivníí
–– DegenerativnDegenerativníí

•• DiskogennDiskogenníí (max. 4.(max. 4.--5. dek5. dekááda)da)
•• NediskogennNediskogenníí –– spondylspondylóózaza (max. 6.(max. 6.--7. dek7. dekááda)da)

–– NedegenerativnNedegenerativníí (p(přřevaevažžuje do 30 let vuje do 30 let věěku)ku)
•• TumorTumor
•• Trauma (osteoporTrauma (osteoporóóza!)za!)
•• OlisthOlisthéézaza
•• ZZáánněěty (ty (spondylitidaspondylitida, , spondylodiscitidaspondylodiscitida, revmatick, revmatickéé choroby)choroby)

NekompresivnNekompresivníí
–– MetabolickMetabolickáá (diabetes (diabetes mellitusmellitus))
–– InfekInfekččnníí (herpes (herpes zosterzoster, , LymeskLymeskáá borreliborrelióózaza))
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí -- diskogenndiskogenníí

„DEBIT„: „Disc Extension Beyond
the InTerspace„. 

Klasifikace založená na rozsahu a 
tvaru části disku, vyklenujícího se 
mimo meziobratlový prostor, tak, 
jak se jeví na příčném řezu:

• vyklenutí („bulging„) disku: 
obvodové konvexní vysunutí hmot 
disku mimo hranice krycích destiček 
ploténky;

• výhřez (herniace): jakýkoli jiný 
typ DEBITu
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí -- diskogenndiskogenníí

výhřez (herniace) se dále dělí na:
• protruzi: vysunutí asymetrické
(ne po celém obvodu), s širokou 
bází, kdy rozměr této báze je 
největším rozměrem vysunutého 
materiálu;
• extruzi: kdy báze tohoto 
vysunutí je menší než jeho největší
rozměr.
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: : diskogenndiskogenníí

Jiná nomenklatura dělí tyto stavy 
podle toho, zda dochází k narušení
vazivových struktur (anulus fibrosus
a ligamentum longitudinale
posterior) na:
• vyklenutí („bulging„): intaktní
anulus fibrosus;
• protruzi: částečné přerušení
anulus fibrosus;
• extruzi: kompletní přerušen 
anulus fibrosus, ale ligamentum
longitudinale posterior je intaktní
(také subligamentózní hernie);
• sekvestraci: přerušení
ligamentum longitudinale posterior
(také transligamentózní hernie). 
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LOKALIZACE VÝHLOKALIZACE VÝHŘŘEZUEZU

VÝHVÝHŘŘEZ:EZ:
MediMediáálnlníí
MediolaterMediolateráálnlníí
LaterLateráálnlníí
ForaminForamináálnlníí
ExtraforaminExtraforamináálnlníí
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CT vyCT vyššetetřřeneníí : medi: mediáálnlníí výhvýhřřez (ez (protruzeprotruze) disku ) disku 
L5/S1 (transverzL5/S1 (transverzáálnlníí řřez)ez)
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MR: MR: paramediparamediáálnlníí herniehernie ((extruzeextruze) L5/S1 vlevo ) L5/S1 vlevo 
(T1W obraz, transverz(T1W obraz, transverzáálnlníí řřez)ez)
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CT vyCT vyššetetřřeneníí : later: lateráálnlníí herniehernie disku L5/S1 disku L5/S1 
(transverz(transverzáálnlníí řřez)ez)
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MR: MR: paramediparamediáálnlníí sekvestrovansekvestrovanáá herniehernie L5/S1 L5/S1 
(T1W obraz, sagit(T1W obraz, sagitáálnlníí řřez)ez)
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MR: levostrannMR: levostrannáá paramediparamediáálnlníí sekvestrovansekvestrovanáá
herniehernie disku L5/S1 (TW1 obraz, frontdisku L5/S1 (TW1 obraz, frontáálnlníí řřez)ez)
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MR: MR: foraminforamináálnlníí herniehernie
L4/L5 (T1W obraz, MR L4/L5 (T1W obraz, MR 
sagitsagitáálnlníí řřez)ez)
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MR: MR: extraforaminextraforamináálnlníí extruze (TW1 obraz, extruze (TW1 obraz, 
transverztransverzáálnlníí řřezez
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MR: exMR: extruze L2truze L2--3 doprava3 doprava, later, lateráálnlníí aažž foraminforamináálnlníí,, s s 
volným fragmentem volným fragmentem ((MR T1MR T1 obraz, sagitobraz, sagitáálnlníí a axia axiáálnlníí řřez)ez)
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MR: mediMR: mediáálnlníí herniehernie
((extruzeextruze) s ) s enhancementemenhancementem

C4/5 a 5/6 (T1W obraz, C4/5 a 5/6 (T1W obraz, 
sagitsagitáálnlníí řřez)ez)

MR: mediMR: mediáálnlníí herniehernie
((extruzeextruze) C6/7 s ) C6/7 s 
kompreskompresíí krkrččnníí mmííchy chy 
(T2W obraz, sagit(T2W obraz, sagitáálnlníí
řřez)ez)
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: : nediskogennnediskogenníí degenerativndegenerativníí --

stenstenóóza koza kořřenovenovéého kanho kanáálulu



LumbLumbáálnlníí stenstenóóza za -- anatomickanatomickáá
klasifikaceklasifikace

1.1. CentrCentráálnlníí

1.11.1 AAnteroposteriornnteroposteriorníí (obvykle kongenit(obvykle kongenitáálnlníí))

1.21.2 TransverzTransverzáálnlníí (vz(vzáácncněě kongenitkongenitáálnlníí))

2.2. LaterLateráálnlníí (z(zúúžženeníí tzv. kotzv. kořřenovenovéého kanho kanáálu)lu)

2.12.1 ZZúúžženeníí laterlateráálnlníího recesu (laterho recesu (lateráálnlněě od od 
kloubnkloubníí ššttěěrbiny, medirbiny, mediáálnlněě od od pediklupediklu) ) --
taktakéé subartikulsubartikuláárnrníí stenstenóóza za -- obvykle obvykle 
zpzpůůsobena zezadu hypertrofickými sobena zezadu hypertrofickými 
facetamifacetami a  zepa  zepřředu edu protruzprotruzíí disku disku čči i 
kaudkaudáálnlněějiji spondylotickýmispondylotickými osteofyty;osteofyty;

2.22.2 FForaminoramináálnlníí stenstenóóza (kaudza (kaudáálnlněě od od 
pediklupediklu))

2.32.3 EExtraforaminxtraforamináálnlníí stenstenóóza (laterza (lateráálnlněě od od 
pediklupediklu))



LSS LSS -- etiologicketiologickáá klasifikaceklasifikace
1.1. KongenitKongenitáálnlníí (vývojov(vývojováá))

1.1.1.1. IdiopatickIdiopatickáá
1.2.1.2. AchondroplastickAchondroplastickáá

2.2. ZZíískanskanáá
2.1.2.1. DegenerativnDegenerativníí

2.1.1.2.1.1. CentrCentráálnlníí
2.1.2.2.1.2. LaterLateráálnlníí
2.1.3.2.1.3. DegenerativnDegenerativníí spondylolistspondylolistéézaza

(vede k(vede k centrcentráálnlníí stenstenóóze!)ze!)
2.2.2.2. Kombinace kongenitKombinace kongenitáálnlníí a a 

degenerativndegenerativníí stenstenóózyzy
2.3.2.3. IatrogennIatrogenníí ((postlaminektomickpostlaminektomickáá, po , po 

ffúúzi)zi)
2.4.2.4. SpondylolytickSpondylolytickáá ((isthmickisthmickáá

spondylolistspondylolistéézaza –– vede typicky vede typicky 
kk foraminforamináálnlníí stenstenóóze!)ze!)

2.5.2.5. PotraumatickPotraumatickáá
2.6.2.6. RRůůznznéé ((PagetovaPagetova choroba, choroba, 

hyperostotickhyperostotickáá LSS)LSS)
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí –– nediskogennnediskogenníí degenerativndegenerativníí

Norma                        kongenitální stenóza              degenerativní stenóza
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: : nediskogennnediskogenníí degenerativndegenerativníí

Kong.+ degenerat.    Kong.+degenerativní degenerativní více- olisthéza isthmická
víceetážová jednoetážová etážová + olisthéza

+ hernie
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DIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIDIAGNOSTIKA A DIF.DG.RADIKULOPATIÍÍ
3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: kompresivn: kompresivníí nedegenerativnnedegenerativníí ––

spondylodiscitidaspondylodiscitida

T1W                         T1W s kontrastem                T2W fast spin echo 
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3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: kompresivn: kompresivníí nedegenerativnnedegenerativníí ––

primprimáárnrníí intraspinintraspináálnlníí tumor: tumor: ependymomependymom conusconus medullarismedullaris

CT                                     T1W s kontrastem
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T1W s kontrastem – ca mammae

3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: : 
kompresivnkompresivníí
nedegenerativnnedegenerativníí ––
intraspinintraspináálnlníí
metastmetastáázyzy

T1W – vícečetné meta



9.11.20079.11.2007

PPřředatestaedatestaččnníí specializaspecializaččnníí
šškolenkoleníí v neurologii: v neurologii: 

VertebrogennVertebrogenníí neurolgickneurolgickéé
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3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: kompresivn: kompresivníí nedegenerativnnedegenerativníí ––

lumblumbáálnlníí arachnoiditidaarachnoiditida

T1W                        T1W s kontrastem                       T2W 
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3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: nedegenerativn: nedegenerativníí ––

epidurepiduráálnlníí fibrfibróózaza

T1W                               T1W s kontrastem                       
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3. Etiologie posti3. Etiologie postižženeníí: nedegenerativn: nedegenerativníí ––

epidurepiduráálnlníí abscesabsces

T1W: epidurální absces C1-Th1                         T1W s kontrastem: spondylodiscitis
s následnými abscesy                    
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