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CHRONICKÁ NESPECIFICKÁ BOLEST DOLNÍ ČÁSTI ZAD

� Chronická bolest dolní části zad (low back pain, LBP)

• bolest trvající více jak 12 týdnů

• vysoká prevalence (23% dospělé populace), častá příčina funkční disability pacientů (11% 
populace)

� Chronická nespecifická LBP

• neznáme příčinu bolestí, není spojena se žádnou specifickou spinální patologii (nádor, 
zánět, trauma, osteoporóza, výhřez ploténky utlačující spinální nerv, ..) 

• klinický obraz: segmentový syndrom, pseudoradikulární syndrom



CHRONICKÁ NESPECIFICKÁ BOLEST DOLNÍ ČÁSTI ZAD

� Prokázána asociace chronické nespecifické LBP s řadou různých degenerativních 
změn páteře (degenerace disku, Modicovy změny, artróza facetových kloubů, ..) 

� Na individuální úrovni žádná z těchto lézí nemůže být považována za příčinu 
nespecifické LBP (Endean et al., 2011)

• častý výskyt degenerativních změn páteře i u asymptomatických jedinců

� Paraspinální svaly (PS)

• strukturální i funkční změny u pacientů s nespecifickou LBP (Kalichman et al., 2017) —> 

podílí se PS etiologicky na LBP? Jaký je vztah mezi změnami PS, LBP a jinou spinální 
patologii? 



ANATOMIE A FUNKCE PARASPINÁLNÍCH SVALŮ

� Paraspinální svaly páteře

• hluboká svalová vrstva probíhající dorzálně podél páteře

• inervace: dorzální větve míšních nervů

� Paraspinální svaly v oblasti bederní páteře 

1. m. erector spinae

• m. iliocostalis (laterálně) + m. longissimus (mediálně) 

• funkce: vzpřimování páteře (oboustranná akce), 

úklon a rotace na stranu působícího svalu (jednostranná akce)



ANATOMIE A FUNKCE PARASPINÁLNÍCH SVALŮ

 Paraspinální svaly v oblasti bederní páteře

2. m. transversospinalis

• mm. multifidi

• funkce: vzpřimování páteře (oboustranná akce), úklon na stranu 

působícího svalu a rotace na stranu opačnou (jednostranná akce)

 Mikrostrukturální obraz PS: primárně pomalé posturální svaly, 

tvořeny málo unavitelnými vlákny typu 1 (zastoupení 63-65 %)



DYSFUNKCE PARASPINÁLNÍCH SVALŮ A JEJÍ ÚLOHA PŘI ROZVOJI LBP

� Úloha PS

• iniciace a kontrola pohybů páteře, včetně „velkých“ pohybů (předklon, úklon, záklon, 
rotace)

• udržení postury

• stabilizace bederní páteře a ochrana osteoligamentózních struktur před 
poškozením na podkladě pohybů mimo optimální  funkční rozsah

� Existuje asociace dysfunkce lumbálních PS s chronickými nespecifickými LBP 
(Mannion, 1999; Agten et al., 2018; Freeman et al., 2009) 

� Co je v tomto vztahu (dysfunkce PS – nespecifické LBP) příčina a co následek?



 

Dysfunkce 
paraspinálních svalů 

(oslabení + zvýšená 
únavnost) 

Nedostatečná stabilizace 
bederní páteře 

Přetížení disků a 
osteoligamentózních struktur 

bederní páteře při pohybu 

Poškození disků a 
osteoligamentózních struktur 

bederní páteře 

Chronické LBP Pohybová inaktivita 

Atrofie 
paraspinálních svalů 

Psychosociální faktory 

Schéma mechanizmů 
rozvoje chronických 
nespecifických LBP –
circulus vitiosus



MORFOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PARASPINÁLNÍCH SVALŮ

� mm. multifidi, m. erector spinae

� Makroskopické hodnocení PS: UZ, CT a MR (nejdetailnější informace o vlastnostech PS)

� Hodnocení mikrostrukturálních změn PS: svalová biopsie

� Vlastní hodnocení morfologických změn PS – semikvantitativní a kvantitativní metody

� Kvantitativní hodnocení změn PS

• velikost průřezové plochy (cross sectional area; CSA), svalová denzita, podíl tukové 
tkáně neboli tuková infiltrace (fatty infiltration; FI)

• Při procesu svalové degenerace dochází ke snížení hodnoty CSA, snížení 
svalové denzity a zvýšení FI (Kalichman et al., 2017)



MORFOLOGICKÉ PARAMETRY PARASPINÁLNÍCH SVALŮ

� Kvantitativní hodnocení změn PS

• Hodnota CSA – celková CSA (total CSA), funkční CSA (functional CSA) - odráží pouze 
obsah vlastní svalové tkáně 

• Denzita svalu – CT (Hounsfield units, HU), nárůst podílu tuku ve svalu se projeví snížením 
denzity

• Tuková infiltrace – poměr hodnoty CSA tvořené tukem (fat CSA) a celkové CSA (fat CSA 
to total CSA ratio)

� Semikvantitativní hodnocení změn PS 

• Tukové infiltrace – CT i MR, 5stupňová Goutallierova klasifikace nebo její 
zjednodušena 3stupňová verze (nízká inter- i intraindividuální variabilita, vhodné pro 
použití v klinické praxi)



 Axiální T2 vážený obraz MR 
bederní páteře na úrovni 
L4. Normální anatomie 
paraspinálních svalů. 
Musculus erector spinae je 
tvořen m. longissimus (LI) a m. 
iliocostalis (IC). 
Multifidus (MF) je mediálně od 
m. erector spinae. 



Goutallierova klasifikace
Zjednodušená 3stupňová 

klasifikace

Stupeň Radiologický obraz                Radiologický  obraz                        

0 žádný tuk
< 10 % tuku

normální sval / lehká 

1 několik tukových proužků
tuková degenerace

2

sval > tuk 10-50 % tuku
méně než 50% tukové 

degenerace mírná / střední tuková 

3
sval = tuk degenerace

50 % tukové degenerace > 50 % tuku

4

tuk > sval těžká tuková degenerace
více jako 50 % tukové 

degenerace

Goutallierova klasifikace (Goutallier et al., 1994) a její zjednodušená 3stupňová 
verze (Kader et al., 2000; Kjaer et al., 2007)



A B

C
 Příklady pacientů s chronickými LBP s rozdílným 

stupněm tukové infiltrace PS. Axiální T2 vážený 
obraz MR na úrovni L5.

(A) Pacient (22 let) s normálním nálezem v PS (stupeň 0 dle      
Goutallierovy klasifikace)

(B) Pacientka (38let) se střední tukovou degenerací PS 
(supeň 2 dle Goutallierovy klasifikace)

(C) Pacientka (63 let) s těžkou tukovou degenerací PS 
(stupeň 4 dle Goutallierovy klasifikace)



STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY PARASPINÁLNÍCH SVALŮ 

� Faktory ovlivňující strukturální změny PS

 Věk 

• sarkopenie - přirozený proces stárnutí kosterního svalstva, svalová tkáň je nahrazována 
nekontraktilní tkání pojivovou a tukovou

• se stoupajícím věkem se hodnota CSA lumbálních PS snižuje a podíl tukové tkáně 
zvyšuje

 Pohlaví

• hodnoty CSA a denzity PS jsou signifikantně vyšší u mužů v porovnání se ženami, podíl 
tukové tkáně je vyšší u ženského pohlaví



STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY PARASPINÁLNÍCH SVALŮ 

� Faktory ovlivňující strukturální změny PS

 Spinální etáž

• obsah tuku v lumbálních PS je vyšší v dolních lumbálních etáží (Lee et al., 2017; Crawford et al., 
2016)

� Publikované normativní hodnoty CSA a FI se značně liší (prav. důsledek odlišných 
metodik měření) —> potřeba stanovení referenčních hodnot morfologických 
parametrů PS vzhledem k věku, pohlaví a pro každou spinální etáž - podmínka 
pro objektivní identifikaci patologických změn PS.



ZMĚNY STRUKTURY PS U PACIENTŮ S NESPECIFICKÝMI LBP

� Existuje asociace mezi degenerativními změnami PS a nespecifickými LBP 
(Kalichman et al., 2017)

� Makroskopické změny (CSA, tukové infiltrace PS)

 významně nižší hodnoty CSA (zejména m. multifidus) a vyšší hodnoty tukové infiltrace  
(Kader et al., 2000; Baker et al., 2004; Kjaer et al., 2007; Fortin et al., 2013; Teichtahl et al., 2015)

 rozsah degenerativních změn PS se zvyšuje s délkou trvání symptomů (Wan et al., 2015)

X

 není signifikantní asociace mezi poklesem hodnoty CSA a LBP (D´hooge et al., 2012) či 
závažnější tukovou infiltrací a LBP (Kalichman et al., 2010; Danneels et al., 2000)



ZMĚNY STRUKTURY PS U PACIENTŮ S NESPECIFICKÝMI LBP

� Mikrostrukturální změny

 transformace typu vláken - zvýšené zastoupení vláken typu 2X (rychlá bílá vlákna, 
rychle unavitelná) na úkor vláken typu 1 —> snížení odolnosti svalu proti únavě (Mannion

et al., 1999), a to zejména při delším trváním symptomů (Mannion et al., 2000)

 zvýšený počet nespecifických abnormalit v mikrostruktuře svalové tkáně (Demoulin et al., 
2006; Kalichman et al., 2017)



JE MOŽNÁ REVERZIBILITA DEGENERATIVNÍCH ZMĚN PS?

� pomocí efektivního cvičení a specifického posilování PS existuje možnost zvrácení 
svalové atrofie a zlepšení svalové síly (Hides et al., 2001; Storheim et al., 2003; Keller et al., 2004)

 proces degenerace PS může být pozitivně ovlivněn intenzivním cvičením 
a může působit jako důležitý faktor v prevenci LBP



AXIÁLNÍ MYOPATIE

� V skupině pacientů s nespecifickými LBP a zjištěnými  změnami v struktuře PS je 
nutné odlišit podskupinu pacientů s axiálními myopatiemi

� Axiální myopatie = myopatie s postižením PS

o Klinické příznaky 

• Slabost axiálních svalů —> abnormální postura – camptocormie

(bent spine syndrome), slabost krčních extenzorů 

(dropped head syndrome)

• Syndrom rigidní páteře, kontraktury

• Bolesti zad (66 % pacientů) - důsledek svalové slabosti 

a abnormální postury



AXIÁLNÍ MYOPATIE 

� Dělení dle typu postižených svalů 

o Myopatie s dominantním postižením axiálních svalů

• Klinický obraz: abnormální postura (camptocormia, dropped head)

• diff. dg. Pompeho nemoc (adultní forma), RYR1 (ryanodinový receptor 1) myopatie se 
začátkem v dospělosti, radiací indukovaná myopatie

o Myopatie s výrazným postižením axiálních svalů jako součást širšího 
myopatického postižení (postižení i jiných svalových skupin obdobné tíže) 

• diff. dg. facioskapulohumerální svalová dystrofie (FSHD1), pletencové svalové dystrofie 
(dysferlinopatie, kalpainopatie), zánětlivé myopatie, matrin-3 myopatie



DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN PS

Posturální abnormity, slabost PS, tuková degenerace a atrofie PS

⁄                                                                            \

projev nespecifických bolestí zad axiální myopatie

 Klinická praxe  - pacient s nespecifickou LBP a nálezem degenerativních změn PS

 kdy pomýšlet na axiální myopatií? 

 kdy provádět další vyšetření?



 

Rodinná anamnéza – obdobné potíže či myopatie v rodině? 
Klinické vyšetření – výrazná slabost paraspinálních svalů - 
camptocormie?, slabost jiných svalů (končetinových, obličejových)?  
Laboratorní vyšetření – kreatinkináza,  aktivita  kyselé 
α‑glukosidázy  (m. Pompe) 
Spirometrie 

Chronické bolest dolní časti  zad  
+  

tuková degenerace  paraspinálních svalů 

Provést další vyšetření: 
MR končetinových svalů  

nebo celotělové MR 
EMG 

Genetické testování 
Svalová biopsie 

Axiální myopatie 
nepravděpodobná 

vše NE alespoň jedno ANO 

progrese svalové slabosti, rozvoj camptocormie, 
záchyt elevace CK 

 Diagnostický postup při chronické 
LBP spojené s tukovou degenerací 
PS k vyloučení axiální myopatie



SHRNUTÍ

� Nespecifické chronické LBP jsou asociovány se strukturálními i funkčními změnami 
paraspinálních svalů 

� Morfologicky se degenerace PS projevuje abnormalitami v mikrostruktuře svalů,  
makroskopicky jejich tukovou infiltrací a svalovou atrofií 

� Makroskopické změny lze vyšetřit na CT a zejména na MR, mikroskopické změny
pomocí svalové biopsie

� Diferenciálně diagnosticky je nutné změny v PS asociované s LBP odlišit od postižení 
PS při axiální myopatii 

� V dalším výzkumu nutné objasnění vztahu LBP - degenerativní změny páteře -
degenerace PS —> význam pro prevenci a léčbu nespecifických LBP
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