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Evidence Evidence basedbased medicinemedicine a la lééččba ba 
bolestbolestíí zadzad

Existuje rozpor mezi obecným poExistuje rozpor mezi obecným požžadavkem adavkem 
poupoužžíívat pouze lvat pouze lééččebnebnéé postupy ovpostupy ověřěřenenéé
vvěědeckou metodou a klinickou praxdeckou metodou a klinickou praxíí!!

DDůůvody:vody:

NedostateNedostateččnnáá informovanostinformovanost

ObtObtíížžnnáá orientace v dostupných informacorientace v dostupných informacííchch

ChybChyběěnníí prprůůkazu kazu úúččinnosti metodyinnosti metody



Evidence Evidence basedbased medicinemedicine a la lééččba ba 
bolestbolestíí zadzad

ProPročč chybchybíí vvěědecky hodnovdecky hodnověěrnrnéé ddůůkazy o kazy o 
efektivnosti vefektivnosti věěttššiny liny lééččebných postupebných postupůů a je obta je obtíížžnnéé
se sprse spráávnvněě orientovat v dostupných informacorientovat v dostupných informacíích?ch?

VVěěttššina provedených studiina provedených studiíí nenneníí metodologicky metodologicky 
sprspráávnvněě uspouspořřááddáána (na (randomizovanrandomizovanéé, kontrolovan, kontrolovanéé
studie! dostatestudie! dostateččný rozsah a dný rozsah a déélka sledovlka sledováánníí
studovaných souborstudovaných souborůů))

MMéénněě ččastastéé jsou vjsou věědeckdeckéé podvody (5podvody (5--10 % prac10 % pracíí?)?)

VVěědeckdeckáá skepse: (askepse: (ažž 99 % v99 % vššech lech lééččebných ebných 
postuppostupůů, uv, uváádděěných pných přřechodnechodněě jako jako úúččinninnéé, nebyla , nebyla 
ńńááslednsledněě potvrzena) potvrzena) 

UrUrččititéé postupy pronikly do praxe tak postupy pronikly do praxe tak šširoce, iroce, žže  e  
chybchybíí jakjakéékoli studie (dkoli studie (důůvody komervody komerččnníí, etick, etickéé))



Evidence Evidence basedbased medicinemedicine a la lééččba ba 
bolestbolestíí zadzad

Je obtJe obtíížžnnéé sprspráávnvněě interpretovat provedeninterpretovat provedenéé studie z studie z 
hlediska metodiky a hlediska metodiky a ččasto protichasto protichůůdných výsledkdných výsledkůů



MetaanalýzyMetaanalýzy

PPřředstavujedstavujíí vyvyššíšší standard vstandard věědeckdeckéého prho průůkazu kazu 
metodymetody
Jsou provJsou prováádděěny nezny nezáávislými institucemi nebo vislými institucemi nebo 
vvěědeckými spoledeckými společčnostmi neznostmi nezáávislými na vislými na 
farmaceutických firmfarmaceutických firmááchch
HodnotHodnotíí kvalitu studikvalitu studiíí na zna záákladkladěě ppřředem edem 
stanovených kritstanovených kritééririíí a výsledky ta výsledky těěch kvalitnch kvalitníích ch 
analyzujanalyzujíí a formuluja formulujíí doporudoporuččeneníí



CochranovaCochranova databdatabáázeze

Průkaz efektu je kvantifikován do 4 úrovní podle kvality výchozích 
studií – Van Tulder a spol., 1997:

Úroveň 1 – pádný průkaz: obecně konzistentní nálezy v mnoha 
studiích vysoké kvality

Úroveň 2 – středně silný průkaz: obecně konzistentní nálezy v 
mnoha studiích nízké kvality a/nebo jedné studii vysoké kvality

Úroveň 3a – omezený průkaz: jedna studie nízké kvality

Úroveň 3b – rozporný průkaz: nekonzistentní nálezy v mnoha 
studiích

Úroveň 4 – bez průkazu: žádná randomizovaná kontrolovaná
ani dvojitě slepá studie

Cochrane database je produktem neziskové nezávislé
organizace Cochrane Collaboration, je publikována každého 
čtvrt roku jako součást Cochrane Library



CochranovaCochranova databdatabáázeze
Typ léčby Cílová

skupina
Průkaz efektu

Paracetamol a 
NSA

LBP

Myorelaxancia LBP

Injekční
léčba (včetně
steroidů, 
lokálních 
anestetik)

Subakutní a 
chronická LBP

NE: Efekt u subakutní a chronické LBP

A: průkaz krátkodobého efektu u akutní LBP, B: průkaz efektu u akutní i 
chronické LBP, C: bez průkazu efektu u akutní a chronické LBP



CochranovaCochranova databdatabáázeze
Typ léčby Cílová

skupina
Průkaz efektu

Paracetamol a 
NSA

LBP ANO: Krátkodobý efekt u akutní LBP 
NE: Efekt u chronické LBP; větší účinnost jednoho 
typu NSA oproti ostatním; větší účinnost oproti 
myorelaxanciím

Myorelaxancia LBP ANO: Krátkodobý efekt u akutní LBP – úroveň 1, 
současně o 50 % zvyšuje riziko nežádoucích účinků, 
všechna myorelaxancia mají podobný efekt 
NE: Efekt u chronické LBP; větší účinnost oproti 
NSA 

Injekční
léčba (včetně
steroidů, 
lokálních 
anestetik)

Subakutní a 
chronická LBP

NE: Efekt u subakutní a chronické LBP

A: NSA a myorelaxancia zvyšují efekt asi o 20-25%, a to u akutní LBP



CochranovaCochranova databdatabáázeze

Typ léčby Cílová
skupina

Průkaz efektu

TENS Chronická
LBP

ANO (?): Efekt u chronické LBP (1 z dvou studií
ukázala určitý efekt u chronické LBP oproti placebu
– 3b)

Manipulační
léčba

LBP ANO: Mírný efekt u akutní a chronické LBP oproti 
neúčinným postupům
NE: efekt oproti jiným typům standardní léčby

Manipulace a 
mobilizace

Mechanické
poruchy C 
páteře 

ANO: Krátkodobý i dlouhodobý efekt u subakutní a 
chronické poruchy v rámci multimodálního přístupu 
(zejména cvičení)
NE: Efekt samotné manipulace či mobilizace oproti 
placebu



CochranovaCochranova databdatabáázeze

Typ léčby Cílová
skupina

Průkaz efektu

Akupunktura LBP ANO: Krátkodobý efekt u chronické formy LBP 
oproti žádné léčbě
NE: efekt u akutní LBP, oproti jiným léčebným 
postupům, déletrvající

Masáž LBP ANO: Možný efekt u subakutní a chronické
nespecifické LBP, zejména současně se cvičením (1 
studie oproti placebu, několik studií oproti dalším 
druhům léčby: lepší oproti akupunktuře, relaxaci)



CochranovaCochranova databdatabáázeze

Typ léčby Cílová
skupina

Průkaz efektu

Chirurgická
léčba

Výhřez 
lumbální
meziobratlové
ploténky

Chirurgická
léčba

Degenerativní
lumbální
spondylóza

NE: Efekt oproti placebu, konzervativní léčbě a 
přirozenému průběhu

A: Rychlejší ústup bolestí a zlepšení funkčního stavu oproti placebu i 
chemonukleolýze

B: Ovlivnění dlouhodobého průběhu choroby 

C: bez průkazu efektu



CochranovaCochranova databdatabáázeze

Typ léčby Cílová
skupina

Průkaz efektu

Chirurgická
léčba

Výhřez 
lumbální
meziobratlové
ploténky

ANO: Větší efekt a rychlejší ústup akutní bolesti u 
chirurgické diskektomie oproti chemonukleolýze; 
větší efekt chemonukleolýzy oproti placebu
NE: ovlivnění dlouhodobého průběhu choroby

Chirurgická
léčba

Degenerativní
lumbální
spondylóza

NE: Efekt oproti placebu, konzervativní léčbě a 
přirozenému průběhu



CochranovaCochranova databdatabáázeze

Typ léčby Cílová
skupina

Průkaz efektu

Cvičení Po operaci 
bederní
meziobratlové
ploténky

ANO: Silný důkaz, že intenzivní cvičení zlepšuje 
funkční status a urychluje návrat do zaměstnání
(úroveň 1); 
NE: Průkaz nejvhodnějšího typu cvičení ani jeho 
timingu

Cvičení LBP ANO (?): rozporný důkaz efektu oproti ostatním 
léčebným postupům u chronické LBP (úroveň 3b)
NE: důkaz efektu u akutní LBP



CochranovaCochranova databdatabáázeze
Typ léčby Cílová

skupina
Průkaz efektu

Klid na lůžku Akutní LBP (s 
nebo bez 
kořenového 
syndromu

Rada zůstat 
aktivní

LBP (s nebo 
bez 
kořenového 
syndromu

ANO: středně silný důkaz malého efektu oproti 
léčbě klidem u akutní nespecifické LBP (úroveň 2); 
NE: efekt oproti klidové léčbě u kořenového 
syndromu 
Není škodlivý efekt aktivity x potenciální škodlivý 
efekt prolongovaného klidu na lůžku: doporučení
pohybovat se?

Škola zad LBP ANO: středně silný důkaz krátkodobého efektu 
oproti jiným léčebným postupům u chronické LBP 
(úroveň 2) v podmínkách zaměstnání

A: Efekt oproti radě zůstat aktivní B: efekt 2-3 dnů klidu oproti 7 dnům 
C: bez průkazu efektu



CochranovaCochranova databdatabáázeze
Typ léčby Cílová

skupina
Průkaz efektu

Klid na lůžku Akutní LBP (s 
nebo bez 
kořenového 
syndromu

NE: efekt oproti radě zůstat aktivní u kořenového 
syndromu (u akutní LBB dokonce horší); rozdíl mezi 
klidem 2-3 dny ve srovnání se 7 dny; efekt oproti 
cvičení a fyzioterapií

Rada zůstat 
aktivní

LBP (s nebo 
bez 
kořenového 
syndromu

ANO: středně silný důkaz malého efektu oproti 
léčbě klidem u akutní nespecifické LBP (úroveň 2); 
NE: efekt oproti klidové léčbě u kořenového 
syndromu 
Není škodlivý efekt aktivity x potenciální škodlivý 
efekt prolongovaného klidu na lůžku: doporučení
pohybovat se?

Škola zad LBP ANO: středně silný důkaz krátkodobého efektu 
oproti jiným léčebným postupům u chronické LBP 
(úroveň 2) v podmínkách zaměstnání



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Léčebný 
postup

USA (1994) Holandsko 
(1996)

Velká Británie 
(1999)

Švédsko (2000)

Citace Bigos S, Bowyer 
O, Braen G, et al. 
Acute low back 
problems in 
adults: Clinical 
practice guideline 
no. 14. AHCRP 
publication no. 95-
0642. Rockville, 
US Department of 
Health and Human 
Services. 
December 1994

Faas A, 
Chavannes
AW, Koes
BW, et al. 
NHG-
Standaard
Lage-
Rugpijn. 
Huisarts Wet 
1996; 39:18-
31.

Royal College of 
General 
Practitioners. 
Clinical Guidelines 
for the 
Management of 
Acute Low Back 
Pain. London, 
Royal Colllege of 
General 
Practitioners, 1996 
et 1999.

Nachemson AL, 
Jonsson E, eds. 
Neck and Back 
Pain: The 
Scientific 
Evidence of 
Causes, 
Diagnosis, and 
Treatment. 
Philadelphia: 
Lippincott
Williams & 
Wilkins, 2000.



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Léčebný 
postup

USA (1994) Holandsko 
(1996)

Velká Británie 
(1999)

Švédsko 
(2000)

Poučení
pacienta

Uklidnění, dobrá
prognóza, 
postupné
zvyšování aktivity

Dobrá prognóza, 
nejde o závažné
onemocnění, 
zůstat aktivní, 
postupné
zvyšování aktivity

Zůstat aktivní, 
postupné
zvyšování
aktivity, rychlý 
návrat do práce

Jde o běžné a 
obvykle 
nezávažné
onemocnění, 
zůstat aktivní

V otázce poučení pacienta se citovaná doporučení poměrně shodují: 
nezávažné onemocnění s dobrou prognózou, rada zůstat aktivní



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Léčebný 
postup

USA (1994)1 Holandsko 
(1996)2

Velká Británie 
(1999)3

Švédsko 
(2000)4

Farmako-
terapie

Doporučeno: 
paracetamol, NSA;
Volba: 
myorelaxancia, 
opioidy

Po omezenou 
dobu: 
paracetamol, 
NSA

Po omezenou 
dobu: 
paracetamol, 
NSA,
paracetamol + 
opioidy, 
myorelaxancia

Po omezenou 
dobu: 
paracetamol, 
NSA, 
paracetamol + 
slabé opioidy, 
myorelaxancia

Z hlediska farmakoterapie: všechna doporučení paracetamol + NSA, 
3 z nich po omezenou dobu, 3 z nich myorelaxancia a opioidy



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Léčebný 
postup

USA (1994) Holandsko 
(1996)

Velká Británie 
(1999)

Švédsko (2000)

Cvičení Volba: aerobní
cvičení o malé
zátěži

Ne do 6 týdnů, 
poté užitečné
v rámci aktivního 
přístupu

Užitečné po 6 
týdnech

Po 6 týdnech: 
reaktivace či 
rehabilitace, 
postupně
zvyšovat 
intenzitu

V otázce cvičení se většina doporučení shoduje na efektu v 
chronické fázi po 6 týdnech 



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Léčebný 
postup

USA (1994) Holandsko 
(1996)

Velká Británie 
(1999)

Švédsko (2000)

Manipulace Užitečná
během prvního 
měsíce

< 6 týdnů: není
užitečná ; 
> 6 týdnů: zvážit 
v rámci aktivního 
přístupu

Zvážit u těch, 
kteří potřebují
další úlevu 
bolesti či 
nezvládají
návrat 
k normální
aktivitě

< 6 týdnů: zvážit 
u těch, kteří
potřebují další
úlevu bolesti či 
nezvládají
návrat 
k normální
aktivitě

V otázce manipulace existují velké rozpory v timingu i v samotné
indikaci



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Léčebný 
postup

USA (1994) Holandsko 
(1996)

Velká Británie 
(1999)

Švédsko 
(2000)

Klid na lůžku U těžkých 
případů, ale ne > 
2-4 dny

Jen pokud 
nezbytné; ne 
> 2 dny

Nepodporovat Nedoporučuje 
se u prostých 
bolestí zad

Klid na lůžku se vůbec nepodporučuje, nebo tehdy, kdy je to 
nezbytné, ale ne déle než 2-4 dny



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Léčebný 
postup

USA (1994) Holandsko 
(1996)

Velká Británie 
(1999)

Švédsko 
(2000)

Odeslání ke 
specialistovi

„Red flags“, 
kořenový 
syndrom 
nereagující na 
běžnou 
konzervativní
léčbu

„Red flags“, 
přetrvávající
nemohoucnost 
(disabilita)

„Red flags“, 
urgentně u 
podezření na 
syndrom kaudy 
equiny

„Red flags“

V otázce timingu odeslání pacienta ke specialistovi se shodují v tom, 
že indikací je přítomnost jakýchsi varovných příznaků, pro které se 
vžilo označení „red flags“: 



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

„RED FLAGS“:

věk nad 50 (55) let či pod 20 let (tumor); věk nad 
70 let (v případě podezření na trauma);

existence primárního extravertebrálního nádoru 
(tumor), chronického zánětu (zejména ledvin, plic, 
kůže − infekce) či jiného závažného onemocnění
(diabetes – infekce);

dlouhodobá léčba kortikosteroidy (trauma, infekce); 
jiná imunosuprese (HIV, cytostatika – infekce); 
intravenózní aplikace drog (infekce);



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

„RED FLAGS“: 

operace páteře či jiný invazivní výkon (lumbální punkce, 
periradikulární terapie, epidurální katetr – infekce);

úbytek váhy, nevysvětlitelné teploty (tumor, infekce);

trauma v anamnéze;

bolesti trvající déle než 1 měsíc (zejména nádor);

bolesti mimořádně velké intenzity či jejich trvání po dobu 
delší než 1 měsíc bez úlevy, klidové, zejména noční bolesti 
(tumor, infekce); bolesti provokované stojem a mírnící se 
vsedě; bolest lokalizovaná v hrudní páteři; výrazná lokální
palpační bolestivost obratle či meziobratlového těla



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Souhrn národních doporučení: 

1. Léčba nespecifických bolestí zad by měla být 
poskytována lékaři primární péče.

2. Pacienti by měli být ujištěni, že jejich onemocnění
má obecně dobrou prognózu, i když někteří z nich 
mohou trpět opakovanými či chronickými obtížemi.

3. Doporučuje se povzbuzovat pacienty k fyzické
aktivitě, naproti tomu klid na lůžku jako léčebné
opatření se obecně nedoporučuje (pokud není vynucen 
bolestí).



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

4. V oblasti farmakoterapie je doporučován jako lék 
1. volby paracetamol a v případě jeho neúčinnosti 
NSA. V názorech na použití další medikace 
neexistuje shoda, stejně jako na délku podávání:

podávání po předem omezenou dobu („time-
contingent“) 

vs. s přihlédnutím k intenzitě bolestí a projevům 
bolestivému chování („pain-contingent“). 



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Většina národních doporučení preferuje v oblasti 
farmakoterapie:

A. „Pain-contingent“ algoritmus
B. „Time-contingent“ algoritmus
C. Nepreferuje ani jeden z těchto dvou časových 

schémat 



LLééččba bolestba bolestíí LS oblasti v primLS oblasti v primáárnrníí
ppééčči: ni: náárodnrodníí doporudoporuččeneníí

Většina národních doporučení preferuje v oblasti 
farmakoterapie:

A. „Pain-contingent“ algoritmus
B. „Time-contingent“ algoritmus
C. Nepreferuje ani jeden z těchto dvou časových 

schémat 



Bednařík J, Kadaňka Z. 
Akutní bolesti v 
lumbosakrální oblasti pro 
praktické lékaře z pohledu 
neurologa. 
Doporučený postup
České lékařské společnosti 
JEP (2002). 
http://www. cls.cz/

Bednařík J, Kadaňka Z, 
Voháňka S. Standard 
diagnostických a léčebných 
výkonů. Spondylogenní
neurologické syndromy: 
radikulopatie a myelopatie. 
Čes a Slov Neurol Neurochir
1998; 61/94: 50-53.
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