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Spondylodiscitida

■ Infekce meziobratlového disku a osteomyelitida sousedních obratlů.

■ Incidence 0,2-3,7/100 000 za rok, častěji jsou postiženi muži.

■ Predisponující faktory: vyšší věk, DM, imunosuprese, nádorové
onemocnění, malnutrice, renální selhání, jaterní cirhóza, onemocnění
srdce, abúzus alkoholu, intravenózní užívání léků, drog, HIV infekce,
operační výkon na páteři, bakteriémie, nedávné trauma, invazivní
výkon, například implantace protetického materiálu.



Původci
■ PYOGENNÍ - Staphylococcus aureus

- E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter spp.

■ GRANULOMATÓZNÍ - tuberkulózní, brucelární, fungální

■ PARAZITICKÁ

■ Mechanizmy šíření infekce: hematogenní, přímé zanesení infekce, šíření z okolních
tkání.

■ Postižené úseky páteře: lumbální (45-50%), hrudní (35%), krční (3-20%).



Klinický obraz
Celkové známky infektu doprovázené zvýšenou teplotou až febriliemi, intenzivní bolest
páteře (klidová, špatně reagující na analgetika), může dojít k rozvoji neurologického
deficitu v důsledku komprese.

Klasifikace Stupeň I

(Homagk L.,2016) Bez kostní destrukce, bez neurologického deficitu.

Stupeň II

S kostní destrukcí, bez neurologického deficitu.

Stupeň III

S neurologickým deficitem



Zobrazovací metoda
Magnetická rezonance – metoda volby

Terapie
Antibiotická terapie (dle doporučení Americké společnosti pro infekční nemoci)

Při nekomplikovaném průběhu na 6 týdnů. Empiricky kombinace glykopeptidů
(vankomycin) s cefalosporiny III.-IV. generace nebo s karbapenemy. Alternativně
kombinace daptomycinu a chinolonu. (i.v. 2 týdny, p.o. 4 týdny). Podle výsledků kultivace
cílená ATB terapie.

Chirurgická intervence

V případě komprese nervových struktur s neurologickým deficitem, spinální instability a
selhání konzervativní léčby.



Kazuistika
■ Pacient (55 let) byl přijat 5.11.2019 pro cervikobrachialgie bilaterálně

s levostrannou akcentací a s neobratností rukou.

■ OA: Steatosis hepatis vs. toxonutritivní etiologie, hepatomegalie, dyslipidémie.

■ Abúzus: nekouří, alkohol – 4 piva denně.

■ FA: Sortis 40mg 0-0-1/2

■ NO: Od 2.9. po zvednutí provazu píchlo kolem levé lopatky, bolesti přetrvávaly.
11.9. se objevily horečky až 39,8 C. Po týdnu začalo brnění na LHK, po zadní ploše
paže a předloktí k malíku. Dostal Augmentin 2x1 g, který užíval asi 10 dní. Horečky
ustoupily, ale bolesti lopatky a dysestézie LHK zůstávaly. Zjištěna steatóza jater,
hepatomegalie vs. při kombinaci ATB a alkoholu.

■ Objektivně HKK: tonus přim., lehké oslabení sval. síly akrálně vlevo, rr. šo. C5-C8
symetricky výbavné, Dufour neg., taxe a metrie přesná, dysestézie v distribuci C7-
Th1 bilat. akcent. vlevo.



■ RTG C páteře bez traumatických změn, nižší disk C5-C6, zánětlivé změny nepopsány.

■ V odběrech CRP 5,3. Známky hepatopatie (GGT 3,15). Anémie.

■ Provedena lumbální punkce, kde hyperproteinorachie (CB 1,45g/l; mono 6,0; poly
0).

■ Doplněna MR mozku a C páteře s nálezem spondylodiscitidy v etáži C6-7 s destrukcí
obratlů, sekundární spinální stenózou a kompresí míchy, bez známek myelopatie -
indikováno operační řešení.

■ Po konzultaci s ATB střediskem zahájena kombinovaná ATB terapie
(Cefotaxim + Vankomycin).

■ Dne 10.11. provedena somatectomie C6 et C7, spondylodéza C5-Th1 a zadní
stabilizace C5/6/7/Th1.
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■ Operace a pooperační průběh bez komplikací, rehabilitace a postupná vertikalizace
v měkkém límci.

■ Provedena kultivace stěru z rány s nálezem Staphylococcus aureus.

■ Subjektivně cítí zlepšení prakticky hned po operaci.

■ Pacient je bez bolestí (avšak při zavedené analgetické terapii).

■ Bez poruchy hybnosti HKK, stisk symetrický, reflexy C5-C8 symetricky výbavné, taxe
a metrie přesná.

■ Přítomny pouze lehké dysestézie palce levé ruky.

■ Pacient pokračuje v i.v. ATB terapii Cefotaximem a Vankomycinem i po operaci.

■ Před propuštěním (19.11.) převeden na Klindamycin 450mg a 8h p.o. dlouhodobě
(minimálně ještě 4 týdny po propuštění).



RTG po operaci



Ponaučení z kazuistiky

Nutnost pomýšlet na SD

■ i při aktuální klinické  a laboratorní absenci zánětu (subakutní
spondylodiscitida), zejména pokud předcházely febrílie.

■ při neobvyklé lokalizaci (C páteř).

■ při negativním RTG nálezu.

V diagnostice SD má hlavní význam MR páteře.


