
DDÁÁVNVNÁÁ HISTORIEHISTORIE

Hippokrates  (460Hippokrates  (460--377 p377 přř.K.).K.)——popis npopis něčěčeho, co eho, co 
byl nepochybnbyl nepochybněě lumboischiadický syndromlumboischiadický syndrom

GalGaléénn (130(130--200 n.L)200 n.L)-- lordosislordosis, , kyfosiskyfosis, , scoliosisscoliosis, pokus o , pokus o 
aktivnaktivníí korekci korekci 

Andreas Vesalius (1543)- detailní anatomie disku

Domenico Cartugno (1764) –klasický popis LI 
syndromu (domníval se, že jde o onemocnění nervu)



NOVNOVĚĚJJŠÍŠÍ HISTORIEHISTORIE
Babinski- nevýbavnost ršA při lézi kořene S1

Brissaud- ischiadická skolióza

Lasegueův test (1880) popsán J.J. Forstem-
studentem  Charlese Laseguea

Mixter and Barr (1934)- začali éru- “dynasty of
the disc”



MODERNMODERNÍÍ HISTORIEHISTORIE

PPřřed rokem 1930 ved rokem 1930 v odbornodbornéé literatuliteratuřře 0e 0
VVěěttššinou:inou:
TuberkulTuberkulóóza, za, 
spinspináálnlníí deformace,deformace,
nnáásledky poliomyelitidy. sledky poliomyelitidy. 
PPřřed rokem 1950 minimed rokem 1950 minimáálnlníí socioekonomický socioekonomický 
dopaddopad



CERVIKCERVIKÁÁLNLNÍÍ SPONDYLSPONDYLÓÓZAZA

1928- Stockey- komprese krční míchy “mnohočetnými 
ventrálními extradurálními chondromy” =osteofyty a 
výhřezy destiček
1931- Elsberg- podrobný popis osteofytů jako tumorů
1934- Mixter a Barr- hernie nucleus pulposus
1953- Mair a Druckman- klasický popis komprese 
krční míchy protruzí disku



CHARAKTERISTIKA SCMCHARAKTERISTIKA SCM

Spastická chůze, 
Neobratné ruce (clumsy hands)
někdy spastické ruce s atrofiemi,
poruchy čití,
sfinkterová nedostatečnost, 
významná cervikální spondylóza, 
(těžké cervikalgie méně časté)

ůž č ě č )



INTERAKCE TINTERAKCE TŘŘÍÍ VLIVVLIVŮŮ

Stupeň míšní komprese,
trvání komprese,
konstantnost či přechodnost kompresivních sil



ETIOLOGIE SCMETIOLOGIE SCM

Akutní hernie disku,
kostní změny (osteofyty),
osteoartritické výrůstky z kloubních okrajů,
hypermobilita páteře nebo segmentu,
ztráta výšky meziobratlového disku (deformace 
varu obratlových těl, nařasení lig. flavum),
spontánní fúze přemosťujícími se osteofyty.



ETIOLOGIE SCMETIOLOGIE SCM
Spinální trauma,
osteoporóza,
poškození kostních cév,
degenerativní změny nasedající na kongenitální
abnormality
konkongenitálně úzký kanál,
Klippel-Feilova deformita,
abnormity kaniocervikálního spojení,
idiopatická osifikace PLL



AnatomickAnatomickéé faktoryfaktory
SStaticktatickéé
ÚÚzký kanzký kanááll
osteofytyosteofyty
herniehernie diskudisku
nanařřasenaseníí LFLF
Deformace Deformace 
meziobratlových meziobratlových 
kloubkloubůů

DynamickDynamickéé
hypomobilitahypomobilita
hypermobilitahypermobilita
parodoxnparodoxníí pohyby pohyby 
abnormalnabnormalníí zzááttěžěž
mechanickmechanickéé
vlastnostivlastnosti



OBTOBTÍÍŽŽNOST DIAGNOSTIKYNOST DIAGNOSTIKY

Proces stárnutí mozku  , 
pohybového aparátu a 
periferního nervového systému.
Varovné příznaky- bolest páteře je příliš
frekventním symptomem,
nález degenerativních změn i značného rozsahu
mimořádné častý,
i hrubé degenerativní změny často němé,
z prostých snímků C páteře nelze často 
odhadnout míru míšní komprese



DIAGNDIAGNÓÓZA SCMZA SCM

Poruchy chůze,
slabost dolních končetin,
sfinkterové poruchy    =60%
parézy HKK s atrofiemi,
častá radikulopatie,
přítomnost torticollis a atetózy



SILNSILNĚĚ PODPORUJEPODPORUJE

Vrozeně úzký spinální kanál (index 
Pavlovové pod 0,8)



mJOAmJOA skskóórere
Pacientova spokojenost s lPacientova spokojenost s lééččboubou
ChChůůze na 10 mze na 10 m

KLINICKKLINICKÉÉ ŠŠKKÁÁLYLY



PodezPodezřřeneníí na SCMna SCM

poruchy chůze centrálního charakteru,
neobratnost rukou,
Lhermitteovo znamení



DOPROVODNDOPROVODNÉÉ PPŘŘÍÍZNAKYZNAKY

Parestézie  a hypestézie horních i dolních 
končetin
paraparéza dolních končetin, hemiparézy, 
smíšené parézy na horních a spastické na dolních 
končetinách
radikulopatie na horních /i dolních / končetinách
poruchy sfinkterů (15-20%)



PPŘŘÍÍZNAKY ZAVZNAKY ZAVÁÁDDĚĚJJÍÍCCÍÍ od dgod dg

Chybění cervikalgií,
současná přítomnost radikulopatií na HKK i 
DKK,
současná polymorbidita, zvl. mozková AS,
vyšší věk,
nemocní obtížně popisují své poruchy chůze,
i pro zkušeného je obtížné zachytit počínající
poruchu chůze



PPŘŘÍÍZNAKY ZAVZNAKY ZAVÁÁDDĚĚJJÍÍCCÍÍ K DGK DG

Přecenění nálezu intraspinálních
osteofytů,
nedocenění periferně neurogenní

symptomatologie na DKK,
nedocenění postižení MN, poruch řeči, 
poruch zraku.



PPŘŘÍÍZNAKY ZPOCHYBZNAKY ZPOCHYBŇŇUJUJÍÍCCÍÍ

Retrobulbární neuritida,
trvalé poruchy polykání,
hojné fascikulace , zvl.. na DKK,
normální elektrofyziologické nálezy,
elektrofyziologický obraz axonálního či 
demyelinizačního postižení na dolních 
končetinách.



DIFERENCIDIFERENCIÁÁLNLNÍÍ
DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

SM 
ALS
Syndrom karpálního tunelu
Mnohočetné ikty 
Časná stadia extrapyramidových chorob
Vaskulární malformace 
Revmatoidní artritida (atlanto-axiální subluxace,subaxiální
subluxace)
Neoplázie (meta z ca prsu, prostaty, ledvin, št. Žlázy, 
lymfom, myelom)
Syringomyelie
Funikulární myelóza
Normotenzní hydrocefalus





VYVINUTVYVINUTÁÁ KOMPRESEKOMPRESE

Stačí jen malá přídatná komprese, 
změny viskoelastických vlastností degenerované
páteře,
vaskulární změny (ale pomalý klinický rozvoj),
kombinace  mechanického a  vaskulárního 
faktoru.



PPÁÁTETEŘŘNNÍÍ KANKANÁÁLL

Sagitální průměr (C5): normálně 17 mm 
(zvětšuje se ve flexi, snižuje v extenzi)
Průměr míchy kolem 10 mm
Index Pavlovové: normální > 0.8



               Pavlov´s ratio

= x/y

     y             x
  ,  yyy Normal> 0.8





Deformace unkovertebrál.kl.

Řasení l. flavum

Osteofyty, OPLL,disk

Deformace  apophyseal kl.t

P
a
t
h
o
l
o
g
i
c
a

SekundSekundáárnrníí stenstenóóza pza pááteteřřnníího ho 
kankanáálu u krlu u krččnníí spondylspondylóózyzy



KP= sagitální průměr/příčný
průměr

CR can be measured  on axial MRI
or myelo/CT
KP < 0.4 po dekompresi nejistá
prognóza
KP> 0.4 nebo >40 mm2 příčná
plocha míchy= dobrá prognóza
(Jamjoom et al., 1991)

Příčný průměr

Sagitální průměr

Plocha míchy

KOMPRESNKOMPRESNÍÍ POMPOMĚĚR A PR A PŘŘÍÍČČNNÁÁ PLOCHA MPLOCHA MÍÍCHYCHY



DIAGNOSTICKÝ POSTUPDIAGNOSTICKÝ POSTUP

KlinickKlinickéé vyvyššetetřřeneníí
prostprostéé snsníímky pmky pááteteřře (AP,boe (AP,boččnnéé,,ššikmikméé, , 
dynamickdynamickéé))
MRIMRI
CTCT
myelografiemyelografie
myelomyelo/CT/CT
elektrofyziologickelektrofyziologickáá vyvyššetetřřeneníí (EMG, (EMG, 
SEP MEP)SEP,MEP)





Nadměrně široký páteřní anál







MYELO/CTMYELO/CT

Výborné rozlišení mezi kostí a měkkými 
tkáněmi,  
velikost kanálu a stupeň zúžení
neuroforamin, 
útlak kořenů



M.B. 56yoM

Deformation of spinal cord
by herniated intervertebral disc

Post-myelo-CT





MRIMRI
Neinvazivní,
strukturální změny míchy,
měkké tkáně, 
vysoká pozitivita u asymptomatických jedinců
Míšní komprese se může nacházet u 16% pacientů
mladších 64 let, 
u 26%  pacientů starších 64 let
Dynamické MR v hyperflexi, neutralní poloze a 
hyperextenzi jsou užitečné



MR C pMR C pááteteřřee

TenkTenkéé řřezy (3ezy (3--3,5 mm)3,5 mm)
malmaléé prostory mezi prostory mezi řřezyezy
T1 i T2, proton T1 i T2, proton densitydensity
T1 T1 ššpatnpatněě odliodliššuje CSF od uje CSF od 
degenerovaných diskdegenerovaných diskůů, od osteofyt, od osteofytůů, , 
kalcifikkalcifik. lig. (proto T2 gradient echo). lig. (proto T2 gradient echo)
dobrdobréé (je(ješšttěě leplepšíší) odli) odliššeneníí na na fastfast--spin.spin.--
echo (RARE)echo (RARE)



T2 vyT2 vyžžaduje deladuje delšíší expoziexpoziččnníí ččas, coas, cožž
zvyzvyššuje poduje podííl artefaktl artefaktůů--pulsovpulsováánníí CSF,CSF,
gradient echo potgradient echo potřřebuje mebuje méénněě ččasuasu-- ale ale 
ppřřeceeceňňujujíí hydrataci disku (oproti spin hydrataci disku (oproti spin 
echu), pechu), přřeceeceňňujujíí velikost osteofytvelikost osteofytůů, , 
horhoršíší vzhled mvzhled mííchychy-- proto lepproto lepšíší RARERARE
--proto by se gradientproto by se gradient--echo nemecho neměělo lo 
provprováádděět u C pt u C pááteteřře (mimo 3 D axie (mimo 3 D axiáálnlníí
obrazyobrazy--pro zobrazeni neuroforamin)pro zobrazeni neuroforamin)



MR C pMR C pááteteřřee

RARE detaily mRARE detaily měěkkých tkkkých tkáánníí o no něěco co 
horhoršíší nenežž konvenkonvenččnníí T2T2
PodPodáánníí gadolinia nevykazovalo lepgadolinia nevykazovalo lepšíší
obrazy neobrazy nežž T1 bez kontrastuT1 bez kontrastu





C 3/4

Sch.D.
68yoM

cervical
stenosis/
myelopathy



Hernie disku C6-7

Cervikální míšní komprese z hernie disku



CHIRURGICKCHIRURGICKÁÁ LLÉÉČČBABA



NepomNepoměěr mezi klinickým nr mezi klinickým náálezem lezem 
a a rtgrtg

SpondylogennSpondylogenníí cervikcervikáálnlníí myelopatiemyelopatie
ss ttěžěžkou mkou míšíšnníí kompreskompresíí ve výve výšši C 5i C 5--6 6 
herniherniíí disku a osteofyty, vdisku a osteofyty, v klinickklinickéém m 
obraze zcela mobraze zcela míírnrněě progredujprogredujííccíí
kvadrupyramidovkvadrupyramidovéé postipostižženeníí,  dominuje ,  dominuje 
zhorzhorššeneníí chchůůze sze s max. postimax. postižženeníí PDK. PDK. 
JOA 13, operovJOA 13, operováán nebyl, odmn nebyl, odmííttáá, rozvoj , rozvoj 
asi od r. 1995asi od r. 1995





KONSENSUS SPOLEKONSENSUS SPOLEČČNOSTI NOSTI 
PRO CM (1988)PRO CM (1988)

Přední i zadní přístup je  efektivní (individuální
přístup),

nnení rozdílu v úspěšnosti obou přístupů,
ooptimální timing je kontroverzní-obecně: při 
klinické deterioraci,
nnení rozhodnuto, zda indikací je pouhá
přítomnost myelopatie.



VÝVOJ CHIRURGICKÝCH VÝVOJ CHIRURGICKÝCH 
METODMETOD

1955- Robinson a Smith –přední diskektomie a fúze
1958- Cloward z Honolulu- válcovitý štěp pro přední
cervikální fúzi
1960- Bailey and Bagdley- přední cervikální štěp pro 
víceúrovňovou fúzi
1971- Hattori- laminoplasty

19881988-- HirschHirsch--diskektomiediskektomie bez fbez fúúzeze-- vhodnvhodnéé pro výhpro výhřřezy ezy 
meziobratlovmeziobratlovéého diskuho disku



I. fI. fááze operacze operacíí pro SCMpro SCM

1960- 1968  Smith -Robinsonova 
metoda



II. fII. fááze operacze operacíí pro SCMpro SCM

1968- 1980
na jedné úrovni : Clowardova metoda
na více úrovních: subtotální spondylektomie /Iouneova
metoda/ + odstranění zadního podélného vazu



III.fIII.fááze operacze operacíí pro SCMpro SCM

1980- 1987
jedna úroveň: přední přístup
více úrovní (do 3)
-bez zúžení kanálu: přední přístup

-s úzkým spinálním kanálem (pod 11 mm): zadní přístup (Chibova
metoda),
více úrovní (přes 3): zadní přístup
d/ více úrovní spojené s úzkým spinálním kanálem (přes 3):

kombinovaný přední a zadní přístup



IV. fIV. fááze operacze operacíí pro SCMpro SCM

1988- 1990
Spondylóza či výhřez disku v jedné úrovni : přední přístup
Víceúrovňové postižení:
bez úzkého spinálního kanálu : přední přístup
s úzkým spinálním kanálem (pod 13 mm)
s výraznou přední kompresí: přední přístup
bez výrazné přední komprese: zadní přístup
s kyfotickým zvratem: přední přístup
s hyperlordózou: zadní přístup.
nemocní starší a v celkově špatném stavu: zadní přístup.



OperaOperaččnníí indikace u SCMindikace u SCM

LawLaw a spol.,1994:a spol.,1994:
AbsolutnAbsolutníí indikaceindikace--progrese progrese neurolneurol. deficitu. deficitu
NezlepNezlepššeneníí stavu konzervativnstavu konzervativníí llééččboubou--zvl. kdyzvl. kdyžž trvtrváá
ddééle nele nežž 6 m6 měěssííccůů
ddřřííve neve nežž kompresnkompresníí pompoměěr dosr dosááhne 0.4hne 0.4
ddřřííve neve nežž ppřřííččnnáá plocha mplocha mííchy klesne ke 40 mm2chy klesne ke 40 mm2
U nemocných pU nemocných přřes 70 rokes 70 rokůů--individuindividuáálnlněě
PPřři soui souččasnasnéé L stenL stenóóze, operaci prvnze, operaci prvněě v C oblastiv C oblasti



OperaOperaččnníí indikaceindikace

BraakmanBraakman, 1994, 1994
Pacienti bez velkPacienti bez velkéého deficitu a bez znho deficitu a bez znáámek progrese mek progrese 
by by pppp mměěli být lli být lééččeni konzervativneni konzervativněě a sledova sledováánini
StStřřednedněě aažž ttěžěžce postice postižženi peni přři prvni prvníím vym vyššetetřřeneníí--
obvykle operovatobvykle operovat
Dekomprese je indikovDekomprese je indikováána u progresivnna u progresivníího horho horššeneníí
bez remisbez remisíí
MMáálo vhodnlo vhodníí:pokro:pokroččilý deficit, DM,alkoholismus, ilý deficit, DM,alkoholismus, 
vysoký vvysoký věěkk





Míšní komprese s hyperintenzitou v T2WI
V T1WI bez hyperintenzity
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