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KAZUISTIKA: 
◦ 55 ti letá pacientka

◦ OA: bezvýznamná

◦ Alergie: neguje

◦ NO: pacientka přichází asi pro týden trvající bolesti v oblasti krční páteře a 

krku s narůstající intenzitou. Je nemožný aktivní předklon a velmi bolestivé 

jsou i rotace krční páteře. Necelých 24 hodin den pozoruje lehký otok krku, 

má potíže s polykáním, které je silně bolestivé a nasolálii. V poslední době 

nebyla nachlazená ani nemocná. 



◦ TT 36,5°C, CRP 4,5,  leu 10,7. Ostatní odběry v normě

◦ Obj: bez paréz, výrazné omezení hybnosti krční páteře pro silné bolesti, 

prosak měkkých tkání krku, ameningeální, nasolálie, dysfágie.

◦ ORL: bez patologie v ORL oblasti



◦ MR C páteře: lem patologicky zvýšeného T2 signálu prevertebrálně nemající charakter 
abscesu, jedná se s největší pravděpodobností o obraz akutní prevertebrální kalcifikující 
tendinitýdu m. longus colli. 



◦ CT krční páteře: prokazuje kalcifikace v oblasti proximálního úponu m. longus
colli

◦ Léčba: nesteroidní antiflogistika, analgetika, krční límec, klidový režim. 



M. LONGUS COLLI

FUNKCE: OHÝBÁNÍ A UKLÁNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE

ZAČÁTEK:  TH1–TH3

PRŮBĚH: TĚLA A PŘÍČNÉ VÝBĚŽKY HORNÍCH KRČNÍCH 
OBRATLŮ AŽ K TUBERCULUM ANTERIUS ATLANTIS



KALCIFIKUJÍCÍ TENDINITÝDA M. LONGUS COLLI

• Jedná se o vzácné onemocnění. Incidence onemocnění není známa.

• Bolest krku je způsobena zánětem, který způsobují depozita krystalu hydroxyapatitu
vápníku ve šlachách m. longus colli



Z radiologické studie od Boardmana a kol. (2017) byla četnost 1 na 1000 CT vyšetření. 
Výrazně narostla na 11 na 1000 vyšetření pokud byly vyselektováni pacienti bez 
traumatu, s bolestmi krku k vyloučení tumoru či vyloučení zánětu (abscesu). Boardman
a kol. vyhodnotili celkem 8101 CT vyšetření a našli celkem 9 pacientů s kalcifikující 
tendinitidou m. longus colli, ani u jednoho z nich nebylo klinickým lékařem o této 
diagnóze uvažováno. 



Analýza dat z PubMedu v období 1964-2015 prokázala 104 publikací s celkem 242 kazuistikami 



Nejčastějším příznaky jsou: 

• bolesti krku (94%) 

• omezení rozsahu pohybu (45%), 

• odynofagie (45%), 

• ztuhlost krku (42%), 

• dysfágie (27%)

• Může být zvýšená tělesná teplota, elevace CRP i leukocytů. 



• Kalcifikující tendinitida je benigní onemocnění. 

• imitace retropharyngeálního abscesu či tumoru               neadekvátní léčba 

• K odlišení je nezbytné na tuto diagnózu MYSLET a doplnit CT vyšetření páteře s 
průkazem kalcifikací v oblasti C1/2 prevertebrálně.

• Léčba: nesteroidní antiflogistika, kortikoidy ?,  klidový režim, 

• potíže většinou během 14 ti dní odezní.



ZÁVĚR: 

• TRIAS: bolest krku, potíže s polykáním a omezení hybnosti. 

• + možná elevace zánětlivých markerů

• MYSLET NA KALCIFIKUJÍCÍ TENDINITÍDU M. LONGUS COLLI !!!



• Děkuji za pozornost.


