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Několik historických poznámek

• 1803:  Portal si všiml spinální stenózy při 
autopsii nemocného s křivicí

• 1911: Dejerine odlišil neurogennní a
vaskulární klaudikace

• 1954: Verbiest poukázal na fakt, že LSS 
může vést k postižení kaudy a způsobovat 
bolesti DK



Vymezení pojmu LSS

• Označení morfologických změn 
• Zúžení páteřního nebo kořenového 

kanálu osteoligamentózního původu v 
bederním úseku páteře

• nediskogenní komprese kaudy equiny
způsobená degenerací komplexu 3 kloubů
(disk+ 2 facetové klouby)

• Za LSS se nepovažuje zúžení kanálu na 
podkladě akutního výhřezu meziobratlového 
disku



Klasifikace LSS
• Etiologická

- Vrozená (10%)
- Získaná (90%)
- Kombinace vrozené a získané

• Anatomická
- Centrální (AP, transverzální)
- Laterální (zúžení kořenového kanálu)  



Etiopatogeneze



Vývojové aspekty
• Nejmenší sagitální rozměr má v bederní oblasti 

spinální kanál v úrovni 3. lumbálního obratle s 
dolním limitem normy 11,8 mm (95%) (Lee a spol., 
1995) 
– Této hodnoty dosahuje již v časném dětství (ve věku 

1 roku má kanál na úrovni L3 a L4 90%  svého 
konečného „průsvitu“, což platí jak pro sagitální
rozměr, tak pro plochu (Papp a spol., 1994)

• Byl studován vliv různých faktorů na primární šíři 
páteřního kanálu (Papp a spol., 1997)
– užší rozměr na úrovni L3 je asociován s:
– nízkou hmotností placenty, vyšším věkem matky, 

primiparitou, nízkou porodní hmotností a nízkým 
socioekonomickým stavem.



Vývojové aspekty
• Neurologické příznaky LSS nejsou spojeny jen s redukcí

rozměrů a plochy, ale i s tvarovou dekonfigurací kanálu
– 65% nemocných s kanálem tvaru trojlístku má příznaky LSS
– Tento typ postižení je charakteristický pro úroveň L5

• někdy pro úroveň L4
– svědčí pro získanou sekundární laterální stenózu

• Spinální kanál ve tvaru trojlístku nebyl nalezen u novorozenců
– v tomto věku je tvar převážně klenutý (dome-shaped) (Atilla a spol., 

1997).)

• Primární centrální vývojová stenóza je nejčastější
v úrovni L3 a prakticky se nevyskytuje v úrovni L5

• Získaná sekundární centrální i laterální stenóza je 
nejčastější v oblasti obratle L5, event.  L4.



Etiologická klasifikace
Vrozená vs získaná



Etiologická klasifikace
Vrozená vs získaná



LSS centrální a laterální
Centrální

Laterální

CentrCentráálnlníí LSS:  LSS:  nediskogennnediskogenníí stenstenóóza pza pááteteřřnníího kanho kanáálu lu 
alespoalespoňň v jednv jednéé etetáážži.i.
LaterLateráálnlníí LSS: kostLSS: kostěěnnéé zzúúžženeníí kokořřenovenovéého kanho kanáálu.lu.



Anatomické poznámky (1)

• Nervové kořeny tvořící kaudu equinu procházejí
páteřním kanálem a postupně opouštějí tzv. 
kořenovým kanálem mezi jednotlivými obratli 
páteřní prostor

• Kořenový kanál dělíme anatomicky na 3 zóny:
– Vstupní zóna odpovídající laterálnímu recesu 

(mediálně od pediklu)
– Vlastní kořenový kanál (subpedikulárně)
– Výstupní zóna (laterálně od pediklu) (exit zóna)

• Normální výška foramina je od 20 do 23 mm, 
plocha je od 40 do 160 mm2 (Jenis a Howard, 2000)

– Vlastní nervový kořen potom vyplňuje asi 30% 



Anatomické poznámky (2)

• Zmenšení foramina je primárně způsobeno 
degenerací disku a snížením meziobratlové
ploténky

• Studie na kadaverózním materiálu ukazují, že kritickou hodnotou je zadní
výška disku 4 mm nebo méně a výška foramina 15 mm a méně (Hasegava a 
spol., 1995).

• Vertikální stenóza je kombinována se 
zužováním v sagitální rovině
– Nervový kořen  je tísněn mezi zadní částí obratlového 

těla a horní kloubní facetou
=tísněn mezi posterolaterálními osteofyty (prominují do 

foramina)  a hypertrofickými artroticky změněnými 
meziobratlovými klouby



Anatomické poznámky (3)

• Statické faktory jsou dynamicky modifikovány
– Při flexi dochází k 12% zvětšení plochy
– při extenzi k 15% redukci 

• Stenóza v prostorech L4/5 a L5/S1 tvoří 90% 
všech postižení

• Důležitý je také vztah dorzálních spinálních 
ganglií ke kořenovému kanálu
– ganglion kořene S1 je lokalizováno intraspinálně
– ganglia kořenů L4 a L5 jsou lokalizována zpravidla 

intraforaminálně



Jednotlivé části kořenového 
kanálu



Další důležité anatomické faktory

• Degenerativní skolióza



Další důležité anatomické faktory

• Pseudolistéza



Epidemiologie



Epidemiologie LSS (1)

• Přesné údaje o incidenci nejsou známy
– Bolesti v zádech jsou druhou nejčastější

chorobou po nemocech z nachlazení
– Určitý stupeň spondylózy a degenerativních 

změn je ve vyšším věku spíše pravidlem než
výjimkou

– Boden a spol. (1990) našli u  20% 
asymptomatických jedinců nad 60 let známky 
lumbální stenózy na MR.

– Tato východiska ukazují na metodické
problémy při epidemiologických šetřeních. 



Epidemiologie LSS (2)

• Většina autorů se domnívá a vlastní klinická
praxe potvrzuje, že se jedná o častou chorobu 
vyššího věku. 

– udává Incidence LSS v Evropě 11,5/100 tis.  
obyvatel/rok. Berney (1994)

• Tyto údaje  jsou patrně značně podhodnoceny 

• Degenerativní spinální stenóza je nejčastější
diagnóza  v chirurgii bederní páteře u osob 
starších 65 let (Turner a spol., 1992)

• Frekvence výskytu stoupá s věkem, typicky 
postihuje osoby starší 50ti let,  převažují muži 
(Porter, 1996)



Klinický obraz



LSS - klinický obraz

• Neurogenní klaudikace
• Bolesti dolní části zad (lumbalgie) a 

kořenové bolesti (lumboischialgie)
• Trvalé známky vícekořenového postižení

(chronický syndrom kaudy equiny)



36011Sfinkterové poruchy*

54018Normální neurologický nález

1001451Slabost

911552Senzitivní deficit

100448Napínací manévry

1001758Absence reflexu ŠA

53724Absence patellárního reflexu

1001084Iradiace do končetiny

1002987Bolesti dolních zad
1001162Neurogenní klaudikace

maximumminimumprůměr

Procentuální výskyt

Klinický obraz souhrn 74 studií

*Nemožnost močit ve stoje u mužů, nechtěné erekce ve stoje



Neurogenní klaudikace (NK)
• Patognomický klinický příznak 

lumbální spinální stenózy
– Vznik- chůze, stání
– Bolesti, napětí, slabost jedné nebo obou 

DK
– Úleva 

• předklon, sed, leh

• Zhoršení
– chůze z kopce

• Jízda na kole bez potíží

Posturální
ischias

Vs.



Patofyziologie neurogenních 
klaudikací

• Vaskulárně ischemický blok vláken kaudy
equiny

• Nutnost alespoň dvouúrovňové lumbální
stenózy  (víceetážová centrální nebo 
centrální + laterální) (Porter, 1996)



Porterova hypotéza



Porterova hypotéza



Porterova hypotéza



Nejčastější příčiny zhoršené
hybnosti ve stáří

• Artróza nosných kloubů
• Astázie
• Závratě



Vyšetření na chodníku
• Objektivizuje pacientovy potíže a hodnotí vzdálenost, 

kterou nemocný ujde do vzniku potíží
• Cenné pro zhodnocení efektu terapie. 
• Manifestace reflexologických změn či paréz 
• Neschopnost pokračovat v chůzi na treadmillu je 

nutné pečlivě analyzovat
• U 1/3 nemocných je nutné vyšetření ukončit ne pro 

vznik klaudikací, nýbrž z jiných důvodů
– Dušnost
– bolesti v kloubech 



Diagnostika

• Anamnéza
– NK
– Oswestry dotazník

• kvantifikace subjektivních potíží
– ODI vs RDQ

– VAS
• Objektivní neurologické vyšetření

• + vyšetření na mechanickém chodníku

• Zobrazovací vyšetření
• Elektrofyziologické vyšetření

– EMG - nejčastěji vícekořenové postižení



Zobrazovací vyšetření

• Jaká vyšetření máme k dispozici?
– Která vybrat?

• Co vyšetření ukazují?
• Jak nálezy interpretovat a korelovat?



RTG
•RTG  bederní páteře

•Základní oreintace
•Red flags
•Stupeň degenerativních změn
•Skolióza, pseudolistéza

•RTG nosných kloubů

Dynamické RTG snímky
•Segmentální instabilita

•Plánování operace



CT vyšetření

Kostěnné zúžení páteřního kanálu na CT 
v předozadním (norma >11,7 mm) a/nebo 
transverzálním průměru (norma >16,0 mm) alespoň
v jedné etáži.

CT kritéria  byla stanovena na základě měření souboru 28 osob, kterým bylo provedeno CT 
břicha či pánve pro gastrointestinální potíže.



CT



Myelografie



Myelografie a myelo-CT



Dynamické Myelo-CT

Extenze Flexe



Magnetická rezonance





Otevřené vertikální MR



Diagnostika - zobrazení

• Nativní RTG L páteře
– Dynamické snímky

• RTG nosných kloubů
• MR bederní páteře

– T1+T2, Haste, sagitální, transverzální



Diagnostika - zobrazení
• MR bederní páteře
• V poloze se semiflektovanými DK (podložená kolena) doplněné

vyšetřením s extendovanými DK.
– T2 transverzální řezy se změřením plochy

• Pokud je vyšetření ve flexi, je indikací k vyšetření se zátěží šíře 
– L3/4 100 mm2

– L4/5 110 mm2

– L5/S1 120 mm2

• nepochybně normální nález >130 mm2

• Měří v úrovni disků

• Extenze
– relativní stenóza 75- 100 mm2

– stenóza absolutní <75mm2



Diferenciální diagnostika NK

• Cévní klaudikace při ischemické chorobě
dolních končetin

• Přenesené bolesti z lumbální krajiny
• Kořenové bolesti při hernii disku
• Artróza kolen nebo kyčlí
• Venózní klaudikace při trombóze, 

klaudikace při hluboké AV píštěli



Diferenciální diagnostika NK a VK

konstantníměnliváUšlá vzdálenost

bolestivánebolestiváJízda na kole

nebolestivábolestivá (zvýraznění
lordózy)

Chůze z kopce

bolestivánebolestiváChůze do kopce

zastavení, stojsed, dřep, předklonÚleva

VaskulárníNeurogenní



Artróza nosných kloubů

•• CoxartrCoxartróózaza 42%42%

•• GonartrGonartróózaza 39%39%

•• Oba kloubyOba klouby 26%26%

VlastnVlastníí data S.  Vohdata S.  Vohááňňka, B. Mika, B. Miččáánkovnkováá



Terapie



LSS- konzervativní léčba

• Lehké a střední formy bez progrese
• Ortézy, cvičení, při bolestech  analgetika, 

nesteroidní antiflogistika, myorelaxancia
• Epidurální aplikace steroidů (meta-

analýzou publikovaných výsledků nebyl 
efekt spolehlivě prokázán (Rydevik, 1997))



LSS - léčba operační

• Těžší formy s progresí
• Posterolaterální dekomprese…
• Zlepšení udáváno u 62% - 85% osob
• Špatný výsledek až u 38% (Katz, 1997; Airaksinen, 

1997) 

• Cíle operace?
– Prodloužení ušlé vzdálenosti
– Zábrana potenciální progrese choroby
– Úleva od bolestí
– Regrese paréz



Léčba LSS

1999



Léčba LSS
• Amundsen T. a spol. (2000)  Lumbar spinal stenosis: 

conservative or surgical management?: A prospective
10-year study.
– 100 osob (19 těžkých operováno, 50 středně postižených 

neoperováno)
• Randomizováno 31 nemocných
• Chirurgická terapie 13

– Po 4 letech výborný nebo dobrý výsledek u 80%
• Konzervativní = 18

– Po 4 letech výborný nebo dobrý výsledek u 50%
– Neúspěšně léčeným byla nabídnuta operace (po 4 letech sledování)-

stejný efekt jako primárně operovaní
• Nebyly nalezeny prediktory úspěchu:

– Klinický stav, Počet úrovní stenózy



Léčba - postup

• Zpočátku konzervativní postup, pokud 
selže, tak zvážit operaci

• Odložení operace nezhoršuje prognózu 
(Amundsen, 2000)


