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Pátek 12.5.2017 
  
09.00 – 10.30 

Blok 1: Extrapyramidová onemocnění – cévní a autoimunitní onemocnění 
  
09.00 – 09.45 
Extrapyramidové poruchy u cévních onemocnění mozku (1.1) 
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 
  
09.45 – 10.30 
Extrapyramidové poruchy u autoimunitních onemocnění (1.2) 
MUDr. Petra Nytrová, PhD. 
  
10.30 – 11.00 
přestávka 
  
11.00 – 12.30 
Blok 2: Parkinsonova nemoc - současné diagnostické a terapeutické postupy 
 
11.00 – 11.30 
Klinický obraz a diagnostika (2.1) 
MUDr. Olga Ulmanová, PhD. 
 
11.30 – 12.00 
Motorické projevy – terapie (2.2) 
MUDr. Hana Brožová, PhD. 
 
12.00 – 12.30 
Nonmotorické projevy – terapie (2.3) 
Doc. MUDr. Jiří Klempíř, PhD. 
 
12.30 – 14.00 
oběd 
  
14.00 - 16.00 

Blok 3: Kazuistické odpoledne - ukaž svého pacienta  

 
 
 
 
 
  
 



 

 
Sobota 13.5. 2017 
  

09.00 - 10.30 

Blok 4: Organizace péče o pacienty s extrapyramidovými poruchami 
  
09.00 – 09.45 
Regionální síť expy odborníků (4.1) 
MUDr. Hana Brožová, PhD., Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 
  
09.45 – 10.30 
Indikace a organizace intervenční léčby motorických poruch (4.2) 
Prof. MUDr. Robert Jech, PhD. 
 
10.30 – 11.00 
přestávka 
  
11.00 – 12.30 
Blok 5: Co nikdy nezanedbat v diagnostice extrapyramidových onemocnění   
 
Akutní poléková dystonie (5.1) 
MUDr. Petra Havránková, PhD. 
 
Delirium (5.2)    
MUDr. Tereza Uhrová, PhD. 
  
Wilsonova nemoc (5.3)   
MUDr. Petr Dušek, PhD. 
 
NPH (5.4)     
MUDr. Hana Brožová, PhD. 
 
Serotoninový syndrom (5.5)   
MUDr. Tereza Serranová, PhD. 
 
L-DOPA responsivní dystonie (5.6) 
Prof. MUDr. Robert Jech, PhD. 
  
12.30 – 14.00 
oběd 
  
14.00 - 16.00 

Blok 6: Kazuistické odpoledne - ukaž svého pacienta   
  
16.00 - Ukončení kurzu 
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Extrapyramidové poruchy 
hybnosti cévního původu

Evžen Růžička

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Expy poruchy cévního původu

1. Podklady: Typy cévních lézí 

2. Klinické projevy: 

hyperkinetické poruchy cévního původu, diagnostika a 

terapie

parkinsonský syndrom a projevy chronické vaskulární 

encefalopatie

3. Kazuistiky

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Podklady: Typy cévních lézí mozku

AKUTNÍ

• teritoriální ischémie (uzávěr velké mozkové tepny)

• lakunární infarkty (uzávěr perforující větve Willis.okruhu)

CHRONICKÉ

• chronická vaskulární encefalopatie

(mikroangiopatická, subkortikální arteriosklerotická 

encefalopatie, Binswanger. nemoc, st. lacunaris cerebri, ...)

Teritoriální ischémie velkých tepen

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Teritoriální ischémie velkých tepen

• a. cerebri media
– kontralat. hemiplegie, hemihypestézie, hemianopsie nebo 

kvadrantopsie, deviace bulbů, paréza pohledu; domin. hemisf. -
afázie, nedomin. – neglect sy, apraxie, anozognózie;

• a. cerebri anterior
– kontralat. hemiparéza s převahou DK; sy z postižení frontálního 

laloku;

• a. vertebralis
– od asymptomat. průběhu přes alternující kmenové sy po dramatický 

obraz okluze a. basilaris; vaskulární sy postižení mozečku;

• a. cerebri posterior
– kontralat. homonymní hemianopsie nebo kvadrantopsie,

hemihypestézie, lehká hemiparéza.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Lakunární infarkty

• cca 25% všech ischemických iktů 

• náhlý vznik, relapsy, progrese

• rizikové vaskul. faktory (hypertenze, ICHS, fibrilace síní, DM,
hyperlipidémie)

• drobné subkortikální ischemie (do 15mm) – uzávěry 
hlubokých penetrujících aa. 

→ léze v šedé hmotě BG (putamen, thalamus, ncl. caudatus), v 
pontu, v zadním raménku capsula int.

→ 5 lakunárních syndromů (Fisher 1960, 1970)
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fisher 1960

Lakunární syndromy

5 klasických syndromů podle lokalizace ischémie v povodí 
perforujících větví velkých tepen:

• čistě motorický – izolovaná hemiparéza (zadní ram. caps. int.)

• čistě senzitivní – izolovaná hemihypestézie (VPL thalamus)

• senzitivně-motorický (zadní ram. caps. interna a VPL thalamus)

• dysartrie a nešikovnost ruky (baze pontu)

• ataktická hemiparéza (zadní ram. caps. interna a baze pontu)

Část lakun. infarktů proběhne bez akut. klin. projevů, ale projeví se 
v následném obrazu chronické vaskulární encefalopatie.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Dysarie/neobratná ruka (genu caps. int.; 
basis pontis)

Ataktická hemiparéza (caps. int.; 
basis pontis; ncl. ruber)

“Čistě motorický” (caps. interna; 
corona radiata)

“Čistě senzitivní” (thalamus: VPL, VPM)

Senzomotorický (caps. interna;
thalamus)

K. Zárubová, 2012

Lakunární infarkty

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Chronická vaskulární encefalopatie

• podklady: proběhlé lakunární infarkty včetně klinicky němých a 
změny z chron. hypoperfuze mozku

• patol. anatomie: st. lacunaris cerebri s ložisky do 15 mm, 
typicky v bazálních gangliích

• MR: leukoaraióza

• etiologie mikroangiopatie: fibrolipohyalinóza a 
arterioloskleróza, zejm. při hypertenzi a ve stáří, vzácně u 
mladších CADASIL nebo amyloid. angiopatie.

• klinický obraz 
– vaskulární kognitivní deficit – exekutivní dysfunkce, 

deliberace emocí atd.
– porucha stability a chůze – frontální chůze, instabilita, pády

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinické projevy vaskulárních lézí: 

Hypo- a hyperkinetické syndromy

• hypokineticko-rigidní syndrom 

• hyperkinetické syndromy (hemibalismus, chorea, 
tremor, dystonie, myoklonus ?)

• kognitivní dysfunkce + prefrontální syndrom + 
frontální porucha chůze, instabilita, pády 
(„parkinsonismus dolní poloviny těla“)

lakunární infarkty

chronická vaskulární encefalopatie

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Výskyt expy poruch cévního původu

• prevalence u pacientů po akutní CMP: 1-4%

– vznik za hodiny-dny po CMP (chorea, myoklonus) až za 
měsíce až roky (PS, dystonie)

– z hyperkinéz nejčastější hemichorea/hemibalismus, dále: 
dystonie, tremor, myoklonus, parkinsonismus

• nejasný výskyt chronické vaskulární encefalopatie 

– zřejmě více než 50% seniorů

– ale neodpovídá četnosti nálezů vaskulárních změn

Siniscalchi 2012, Jellinger 2003

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• výskyt: rel. častý

• příčina: izolovaný lakunární infarkt

– ncl. subthalamicus Luysi (též popsán u lézí striáta a palida)

– perfor. větve a cer. posterior nebo a communicans post. 

• klin. průběh:

– náhlý začátek na jedné nebo obou končetinách

– často výrazné intenzity, může vést ke zraněním

– ústup ve dnech-týdnech, změna v choreu/dystonii

– medikace neuroleptiky

Hemibalismus-hemichorea na 
podkladu lakunárního infarktu
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Další hyperkinetické poruchy 
následkem lakunárních infarktů

• tremor

– segmentální, multifokální

– akční (posturální, kinetický), pokud je i klidová složka: 
rubrální tremor

– vzácně tremor + dystonie (PL thalamický infarkt)

– obvykle rezistentní na farmakoterapii – léčba DBS?

• myoklonus

– typicky postanoxický

– ev. u metabol. onemocnění

– terapie: clonazepam, valproát, piracetam, levetiracetam

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Vaskulární parkinsonský syndrom

• jedna z nejčastěji chybných (falešně +) klinických dg.  

• nejasná koncepce, nepřesná terminologie 

• 3-12% ze všech PS; prevalence 700/100 000 nad 65 let (?) 
(De Rijk 1997, Foltynie 2002, Benito-Leon 2003,...)

• heterogenní skupina onemocnění

– strategický teritoriální infarkt subst. nigra nebo putamen

– lakunární infarkty 

– subkortikální arteriosklerotická encefalopatie

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hypokineticko-rigidní hemisyndrom na 
podkladu lakunárního infarktu

• čistý asymetrický PS s akutním začátkem na podkladu iktu je 
vzácný a zpravidla neodpovídá na L-DOPA

– léze v teritoriu aa. lenticulostriatae lat.  
→ pos�ženo putamen a gl. pallidus ext., ušetřen gl. pallidus

int., thalamus, motorická kůra a kortikospinální dráha

• extrémně vzácně PS po iktu odpovídá na L-DOPA

– uzávěr perforující větve a. basilaris

→ izolovaná léze subst. nigra

• cévní léze BG zpravidla vyvolá klasický lakunární syndrom, a 
nikoli PS, protože „nezpůsobí jemné protichůdné změny v přímé a 

nepřímé nigro-striato-palidální dráze“ (Bhatia a Marsden 1994)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Subkortikální arteriosklerotická encefalopatie

• vyšší věk

• rychlá progrese (skoky)

• rizikové vaskulární faktory (zejména hypertenzní choroba)

• difuzní periventrikulární multiinfarktové postižení bílé hmoty

→ poruchy chůze a stability (lower body parkinsonism, abázie, 
bazofobie, senilní chůze, apraxie chůze, frontální chůze, ...)

→ často zároveň subkortikální demence, prefrontální chování 
(desinhibice, emoční inkontinence), pyr. a pseudobulb. sy

→ nebývá hypokineze, rigidita, tremor (tedy není PS)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

White matter lesions (WML) and falls

• WML volume increases over time (Schmidt et al. 2003)

• WMLs are strong risk factors for falls in the general older 
population (Srikanth et al. 2009) 

Greater WML volume was independently associated with 
any incident fall (P=0.01) and multiple incident falls (P=0.02), 
with poorer gait and greater gait variability (both P<0.001). 
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Frontální chůze („lower body parkinsonism“, 
apraxie chůze, astázie-abázie, senilní chůze) na 

podkladu vaskulární encefalopatie

Kombinace „strachu 

z pádu“, 

hypokinetické, 

ataktické chůze, 

freezingu

Zachované souhyby 

HK, žádná 

hypokineze, 

rigidita, klid. třes 

na končetinách
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Souhrn a závěry

• expy sy cévního původu jsou rel. vzácné (4% všech CMP)

– nejčastější je hemibalismus/chorea

– parkinsonský (hypokineticko-rigidní) sy je velmi vzácný

• ostatní akutní CMP obvykle nevyvolávají expy poruchy

– teritoriální mozkové infarkty

– klasické lakunární syndromy

• charakteristickým projevem chronické vaskulární 
encefalopatie je

– frontální porucha chůze a exekutivní dysfunkce

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Poděkování:

MUDr. Hana Brožová, PhD.
MUDr. Petr Dušek, PhD.
MUDr. Ondřej Fiala, PhD.
MUDr. Petra Havránková, PhD.
MUDr. Veronika Ibarburu, PhD.
Prof. MUDr. Robert Jech, PhD.
Doc. MUDr. Jiří Klempíř, PhD.
MUDr. Petr Mečíř
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
MUDr. Tereza Serranová, PhD.
MUDr. Adam Tesař
MUDr. Tereza Uhrová, PhD.
MUDr. Olga Ulmanová, PhD.
MUDr. Markéta Volfová
MUDr. Kateřina Zárubová

Doc. MUDr. Andrea Burgetová, PhD.
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

Mgr. Ondřej Bezdíček, PhD.
Mgr. Tomáš Nikolai, PhD.

Markéta Fialová
Zuzana Kordová
Olga Kučerová
Marek Nykl
Anna Rezková
Irena Stárková
Martin Voleman
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Autoimunitní encefalitidy

Petra Nytrová

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Autoimunitní encefalitida

• akutně nebo subakutně probíhající zánětlivé postižení CNS s 
monofázickým nebo progresivním průběhem podmíněné 
autoimunitními mechanizmy (autoprotilátky, autoagresivní
T/B lymfocyty)

• heterogenní skupina onemocnění s různou prognózou a 
odpovědí na terapii

• Odhadovaná incidence 2-5/100 tis obyvatel/rok 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• heterogenní skupina (para i non-paraneoplastická
etiologie)

Cílové antigeny 
intracelulárně:

CV2, Ma2, Hu, Yo, 
Ri…. 

Cílové antigeny 
membránové:
NMDAR, LGI1 

GABAR, CASPR2 
AMPAR, mGlu5R, 

Autoimunitní encefalitidy (AE)

AQP4, MOG..

GAD

Výrazné je postižení bílé hmoty 
„demyelinizace“
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„onkoneuronální“

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Autoimunitní encefalitidy

Mohou být členěny následovně:

• 1. protilátky proti membránovým a synaptickým 
antigenům

• 2. protilátky proti intracelulárním synaptickým 
antigenům 

• 3. T-lymfocytárně zprostředkovaná AE s protilátkami 
proti intracelulárním Ag („onkoneuronální“)

• 4. AE asociované s jiným systémovým autoimunitním 
onemocněním

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kdy pomýšlet na diagnózu encefalitidy 
autoimunitní etiologie?

Jak potvrdit diagnózu? 

Jaké další vyšetření provést k 
vyloučení jiné diagnózy?

Klinický obraz a přesná anamnéza

MR mozku a míchy, EEG, likvor a 
speciální sérologické testy

SPECT, biopsie

Onkologický skrínink

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinické příznaky AE

Postižení limbického systému:
poruchy paměti a soustředění, kontroly 

emocí, agresivního chování, příjmu 
potravy, sexuálního chování, spánku, 

nálady, autonomních funkcí
rozlišení nového/starého

epiparoxysmy

Extrapyramidové příznaky:
dystonie, 

stereotypy, myoklonus,
chorea,  třes, oromandibulární

automatismy, hypokineze, rigidita 
a další

Další příznaky:
poruchy řeči a dalších symbolických 
funkcí, cerebelární ataxie, kmenové 

léze, parézy, poruchy vědomí a dalším 
např. postižení PNS
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Autoimunitní limbická encefalitida

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Autoimunitní limbická encefalitida 
(LE)

• subakutní rozvoj poruchy paměti, epiparoxyzmy a 
psychiatrické příznaky zahrnující afektivní poruchy, změny 
chování i psychotické projevy

• velmi vzácně byla prvním příznakem chorea (LGI1 AE)

• asociována s protilátkami proti: LGI1, GABABR, AMPAR, GAD, 
Hu, Ma2, amfifyzinu atd. (ale i séronegativní LE)

• etiologie para i neparaneoplastická

• velmi důležité je vyloučení neuroinfekce

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kazuistika 

• 67-letý muž (cévně rizikový s autoimunitní thyreoiditidou)

• 14 dní po respirační infekci rozvoji parc.epi s epigastrickou 
aurou (faciobrachiální dystonické záchvaty)

• plačtivost, úzkost

• poruchy krátkodobé paměti 

• lehká hyponatrémie

• EEG (zpomalení alfa aktivity s příměsí theta )

• likvor:  CB 0,72 g/l, normální počet elementů, OCB 0

• vyloučena neuroinfekce (zejména neg. PCR HSV1 a HSV2)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Zborníkova a kol, Neurol.Praxi,2012

Prokázána pozitivita protilátek LGI1

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Limbická encefalitida – dg. kritéria

Graus et al.,Lancet Neurol, 2016

Pro stanovení dg. LE musí být splněna všechna kritéria 1-4*

1. porucha krátkodobé paměti, porucha pracovní paměti, 
zmatenost, změny nálady, popř. epilepsie nebo psychiatrické 
symptomy (subakutní rozvoj < 3m) 

2. MR mozku - FLAIR hyperintenzity v mediotemporálním
laloku bil. **

3. jeden ze dvou následujících nálezů
likvor – pleiocytóza ( > 5 buněk/mm3)
EEG – s nálezem epi GE temporálně nebo  

zpomalení aktivity
4.    vyloučení jiné možné diagnózy *** 

* Pokud není splněno 1 z kritérií 1-3, dg. LE může být stanovena pouze při 
pozitivitě protilátek 
** adekvátním nálezem je průkaz zvýšeného metabolizmu FDG na PET mozku

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pozitronová emisní tomografie u LE **

Newey CR., Autoimmune Dis. 2016
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

III. *** Diferenciální diagnostika LE

Graus et al.,Lancet Neurol, 2016

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

LGI1 a CASPR2 jsou součástí 
proteinového komplexu VGKC

Vincent A. et al, 2011

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Morvanův syndrom

• periferní hyperexcitabilita (neuromyotonie)

• psychóza, insomnie – obraz LE

• chronický průběh

• autonomní dysfunkce, bolest

• typické protilátky proti CASPR2 

• většinou muži

• charakteristický tumor je thymom

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

II. Encefalitida s protilátkami proti 
NMDAR

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Encefalitida s protilátkami proti NMDAR

• nejčastější autoimunitní encefalitida 

• medián věku pacientů 19 let

• 40 % pacientů jsou děti

• etiologie paraneoplastická i non-paraneoplastická

• nejčastěji tumor: ovariální teratom

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rozvoj symptomů u NMDAR AE

Poruchy řeči
expresivní p 

echolálie
echopraxe
mutismus

perseverace

Kognitivní a 
behaviorální 

změny
zmatenost

dezorientace
mnestická p 
spánková p
afektivní p

Psychotické 
projevy
bludy

halucinace

cefalea
teploty
flu-like

sy

časné příznaky pozdní příznaky – horší odpověď na léčbu

Epiparoxismy

fokální
generalizované

status 
epilepticus

EXPY
Chorea

Myoklonus
orofaciální
dyskineze
stereotypy

atypické 
postury

Autonomní 
dysfunkce
kolísání TK

hypoventilace
kolísání tělesné 

teploty
srdeční arytmie

prodromy

Rozvoj příznaků může být v této posloupnosti, u někoho můžou některé symptomy chybět

Úprava obtíží je obvykle v opačné posloupnosti

Poruchy 
spánku

Newman, Intern Med J., 2016
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• změny chování, nálady a 
osobnosti až obraz psychózy

• poruchy paměti
• epileptické záchvaty
• extrapyramidové příznaky
• porucha vědomí
• fatická porucha (mutismus, 

expresivní fatická porucha)
• hypoventilace
• vegetativní nestabilita 

(poruchy spánku, 
hypertermie, tachykardie)

• MR mozku 

• EEG ( extreme delta 
brush)

• likvor

• stanovení 
protilátek v séru a 
likvoru

Stanovení diagnózy encefalitidy s 
protilátkami proti NMDAR Průkaz protilátek proti NMDAR 

Histologické barvení – pozitivita NMDAR Abs
na tkáni (A,B), neuronální kultury 
(C sérum pacienta, E komerční protilátky, 
D merge)

Transfekované buňky NR1 
podjednotkou

Dalmau J. et al., Ann Neurol, 2007 Florance et al., Ann Neurol, 2009

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• vyšší počet elementů 
(lymf. pleiocytóza rozmezí 
5-200bb/µl, medián 
17/µl)

• většinou OCB negativní

• normální glukóza

• lehce vyšší bílkovina 
u části pacientů

• s léčbou normalizace 
nálezu

• pokles počtu elementů

• detekovatelné OCB asi u 
50 % pacientů

Likvor u NMDAR encefalitidy
(abnormální u 79 %) 

Na počátku onemocnění S odstupem od prvních příznaků

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Extrem delta brush u NMDAR 
encefalitidy

Abbas A.,et al. Pract Neurol 2016

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Diagnostická kritéria NMDAR encefalitidy 

1. Náhlý počátek symptomů minimálně 4 
z následujících 6 klinických skupin:

• poruchy chování a kognitivních funkcí
• poruchy řeči

• epileptické záchvaty
• extrapyramidové příznaky

• poruchy vědomí
• autonomní dysfunkce a centrální 

hypoventilace

MOŽNÁ DIAGNÓZA, pokud jsou 
splněna všechna 3 kritéria.  

2. Minimálně jedno z dvou následujících 
pomocných vyšetření:

• pleiocytóza nebo OCB v likvoru
• na EEG difúzní nebo fokální zpomalení 

aktivity, extreme delta brush vzorec nebo 
typické epi grafoelementy

3. Vyloučení jiné možné diagnózy 

DEFINITIVNÍ DIAGNÓZA, pokud jsou 
splněna všechna 3 kritéria.  

1. Náhlý počátek symptomů minimálně 1 
z následujících 6 klinických skupin:

• poruchy chování a kognitivních funkcí
• poruchy řeči

• epileptické záchvaty
• extrapyramidové příznaky

• poruchy vědomí
• autonomní dysfunkce a centrální 

hypoventilace

2. Pozitivita NMDAR-IgG

3. Vyloučení jiné možné diagnózy 

Graus et al.,Lancet Neurol, 2016
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Terapie LE a NMDAR AE

• imunomodulační/imunosupresivní terapii zahájit co nejdříve  -
v(terapie akutní a 

udržovací)

• při průkazu nádoru včas zahájit onkologickou léčbu 

• symptomatická terapie, např. poruch chování (psychóz, 
deprese), epileptických záchvatů atd.
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Terapie LE a NMDAR AE

• kortikosteroidy – methylprednisolon (1 g/d, celkově 3-5 g) s 
následným taperem prednisonu (1-2mg/kg/d – 6 týdnů a pak 
postupná detrakce)

• do 14 dnů IVIG 0,4g/kg/den 5 dnů nebo plazmaferézy (event. 
opakování pulzu IVIG)

• V rámci „2.volby“ použít cyklofosfamid nebo rituximab

• (u NMDAR AE také alemtuzumab iv. a intratekální aplikace 
methotrexátu)  

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Dominující exrapyramidové příznaky 
jako důsledek autoimunitního zánětu 

BG
(poststreptokoková

neuropsychaitrická onemocnění)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Sydenhamova chorea (chorea minor)

• děti ve věku 5-15 let (častěji dívky)

• souvislost s prodělaným streptokokovým 
onemocněním (týdny až měsíc po infekci), vysoké 
ASLO

• v úvodu neklid, úzkost, plačtivost – poté rozvoj 
generalizované chorey

• nelze vyloučit, že část pacientů může být pozitivní na 
NMDAR-IgG

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pediatric autoimmune neuropsychiatric

disorders associated with streptococcal
infections (PANDAS)

• tiková porucha a obsedantně kompulzivní porucha v 
návaznosti na streptokokové onemocnění

• atypická varianta: generalizovaná nebo segmentový 
myoklonus

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Extrapyramidové příznaky u systémového 
revmatického onemocnění

• neuropsychiatrický lupus erythematodes

(krosreaktivita anti-dsDNA Abs s NR2 pojednotkou
NMDAR receptoru)

• antifosfolipidový syndrom

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„anti-IgLON5 related tauopathy“

• klinické projevy zahrnují, spánkové poruchy 

extrapyramidové příznaky, kognitivní poruchy a příznaky 
postižení mozkového kmene

(3 podtypy: PSP-like sy, spánkový, bulbární)

• chronický průběh, bez efektu imunosuprese

• akumulace fosfo tau v hypotalamu a jader tegmenta
mozkového kmene

• biopticky nejsou známky zánětu, ale předpokládá se 
protilátkami navozená neurodegenerace

• protilátky primárně patogenní nebo epifenomen zánětu?
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
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Stiff-Person Syndrom

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stiff person syndrom (SPS) a jeho 
spektrum

• SPS je autoimunitní extrapyramidové onemocnění

• základní příznak: svalová rigidita se superponovanými 
bolestivými spazmy jako reakci úlek nebo překvapení

• nejčastěji protilátky proti glutamát

dekarboxyláze (GAD) u 65 - 80 % 

• porucha GABAergního systému

• v diagnostice může pomoci EMG 

Balint B.,Curr Opin Neurol 2016

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• spíše neparaneoplastické etiologie (hlavně u SPS s GAD-
IgG)

• mohou být další autoimunitní komorbidity (DM1, 
thyreoitida, perniciózní anémie)

• v likvoru může být pleiocytóza a OCB (u 50 %)

• další protilátky proti GlyR (syndrom progresivní 
encefalomyelitidy s rigiditou a myoklonem), DPP-X 
(cerebellární ataxie, poruchy paměti, neurogenní 
pruritus, průjem)

Stiff Person Syndrom (SPS) a jeho 
spektrum

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stiff-Person Syndrom 
a jeho spektrum

Balint B.,Curr Opin Neurol 2016

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Terapie SPS

• symptomatická (diazepam, klonazepam, intratekalně
baklofen, valproát, levetiracetam)

• imunosupresivní (prednison, mykofenolát mofetil, 
azathioprin, IVIG, CPA, rituximab)

• onkologická (zejména u pacientů s protilátkami proti 
amfifyzinu)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„Klasické“ paraneoplastické AE s 
protilátkami proti intracelulárním 

antigenům
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„Klasické“ paraneoplastické AE s protilátkami 
proti intracelulárním antigenům

• paraneoplastický sy předchází dg. tu u 70 % pacientů

• nejčastěji malobuněčný ca plic, thymom a malignity B 
lymfocytů 

• diagnóza je stanovena na základě klinického obrazu + 
některé z onkoneuronálních protilátek 

• séronegativní paraneoplastická AE je také možná:

klinický obraz + průkaz tumoru+zánětlivý likvor+ 
vyloučení jiné možní diagnózy

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hashimotova
encefalitida/encefalopatie (HE) 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hashimotova
encefalitida/encefalopatie (HE) 

• předpokládá se autoimunitní etiologie vzhledem k 
asociaci s autoimunitní thyreoitidou

• encefalopatie (asociovaná s elevací autoprotilátek proti 
štítné žláze), u které jsme vyloučili zejména tumor, iktus, 
neuroinfekci

• převážně ženy (4:1) v 5. a 6. dekádě života

• anti-TPO protilátky v likvoru pacientů a reagují s 
nervovými buňkami

• potvrzení diagnózy – biopsie (perivaskulární infiltrace 
lymfocytů)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hashimotova
encefalitida/encefalopatie 

• klinický obraz: změny chování, zhoršení kognitivních 
funkcí (84 %), mnestický sy, ataxie (event. + opsoklonus), 
epilepsie (60 %), myoklonus (66 %) a psychiatrické 
symptomy (38 %) (deprese, mánie, psychóza, halucinace), 
„stroke-like“ epizody

• vzácně úmrtí nebo status epilepticus

• pravděpodobně 2 klinické subtypy HE:

1. relaps-remitentní

2. s plíživým začátkem a progredující poruchou 
kognitivních a mnestických funkcí       

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hashimotova
encefalitida/encefalopatie (SREAT) 

• většina pacientů má normální MR mozku

• 85 % pacientů má elevaci bílkoviny v likvoru

• > 60 % má anti-TPO v likvoru 

• vysoké koncentrace anti-TPO v krvi, lépe α enoláza

• abnormální EEG u více něž 95 % pacientů (zpomalení zákl. 
aktivity)

Stanovení diagnózy HE

Klinický obraz 

• encefalopatie s poruchou 
kognitivních funkcí

• encefalopatie s psychiatrickou 
manifestací

• encefalopatie s parciálními nebo 
komplexními epiparoxysmy

• encefalopatie s fokálním 
neurolog. deficitem nebo 
poruchou vědomí 

• encefalopatie s dystonií

plus

• vysoká koncentrace  

anti-TPO v séru

• vyloučení jiných neurolog. 
onemocnění (metabolické atd.)

• výborná odpověď na terapii 
kortikoidy 
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Terapie HE

• kortikoidy - Prednison 50-150mg/den nebo 1-
2mg/kg/den

• nebo methylprednisolon v pulzech (500-1000mg/den) –
celková dávka 5g

• v případě nedostatečného efektu přidat ke kortikoidům 
některý z těchto léků: cyklofosfamid, azathioprin, 
methotrexát

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Séronegativní AE

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Séronegativní AE

• subakutní rozvoj příznaků (<3m): poruchy krátkodobé paměti, 
psychiatrické příznaky, poruchy vědomí, apatie, osobnostní 
změny, poruchy nálady

• vyloučení jiné dobře definované AE (ADEM atd.)

• negativity dobře definovaných typických Abs v séru  a likvoru 
+ 2 z následujících 3:
– likvor – pleiocytóza ( > 5 buněk/mm3), nebo pozitivní intratekalní sy

(OCB)

– MR (FLAIR) nález potvrzující dg.encefalitidy

– biopsie: zánětlivý infiltrát (vyloučení neoplazie atd.)

• vyloučení jiné možné diagnózy

Co chtít po laboratoři?

„onkoneuronální protilátky“

Imunoblotem

amfifyzin

CV2

Ma2

Ri

Yo

Hu

(recoverin, SOX-1, 
titin, GAD, Tr)

protilátky proti membránovým a 
synaptickým proteinům

stanovení pomocí cell-based assay

průkaz protilátek na tkáni 

LGI1, CASPR2, GABABR, 
NMDAR, AMPAR

(GlyR, Ig-LON5, DPPX)

+ +

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Závěr
1. nejčastější formou AE je encefalitida s NMDAR-IgG

2. nezapomenout na onkologický skrínink (různé modality, PET/CT, MR atd.)

3. terapii zahájit  co nejdříve (po vyloučení neuroinfekce a mozkového tumoru, 
demence atd.)

4. včasné zahájení terapie ovlivňuje zásadním způsobem prognózu pacienta

5. u většiny AE s protilátkami proti membránovým nebo synaptickým antigenům 
je potřeba vyšetřit protilátky v séru i likvoru

5. extrapyramidové příznaky zejména v kontextu postižení např. limbického 
systému mohou být příznakem AE
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Parkinsonova nemoc
klinický obraz a diagnostika

Olga Ulmanová

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Epidemiologie

• 2. nejčastější neurodegenerativní onemocnění

• Prevalence

– 1-2:1000

– 15 000 pacientů v ČR

• Incidence

– 17/100 000 obyvatel/rok

– 1500-2000 nových pacientů ročně v ČR 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• Průměrný věk na začátku cca 60 let 

– muži cca 1.5 x více než ženy

• Young onset před 40. rokem věku – 10% 

– častěji familiární výskyt (AR, AD, X-vázané)

• Late onset po 75. roce věku - 10%

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rizikové faktory

– Věk !!!

– Enviromentální faktory 
- expozice hnojivům, pití studniční vody

Protektivní faktory

– kofein, nikotin, vyšší hladina kyseliny močové

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Patofysiologie

• Neurodegenerace dopaminergních neuronů 
substancia nigra

• Lewyho tělíska v mozkovém kmeni

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Braakova hypotéza (Braak 2004)

Braak, 2004
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Dual hit hypotéza (Hawkes 2007)

(převzato z Angot 2010) Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Parkinsonský syndrom

1. třes
2. rigidita
3. hypokineza
4. porucha stoje a chůze

2 ze 4

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Motorické příznaky

Involuntary tremulous motion, with 
lessened muscular power, in parts 
not in action and even when 
supported; with a propensity to 
bend the trunk forwards, and to 
pass from a walking to a running 
pace: the senses and intellects 
being uninjured.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Nonmotorické příznaky

• prodromální stadium

• dominují ve výčtu subjektivních obtíží  pacienta v 
pokročilém stadiu nemoci

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Prodromální non motorické 
symptomy

• ztráta čichu 

• obstipace

• deprese

• REM behavior disorder 

– 80% riziko rozvoje PN, LBD, (MSA) do 10-15 let

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Prodromální příznaky

Chen et al, 2013
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Non motorické příznaky

poruchy spánku

RBD, insomnie, hypersomnie, RLSS 

psychiatrické 

deprese, anxieta, demence, psychóza a halucinace

autonomní dysfunkce

obstipace, ort. hypotenze, močové obtíže, zvýšené 
pocení, sexuální poruchy

senzorické 

poruchy čichu, bolest

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Symptomy PN z pohledu pacienta

Časná PN 6 let Pokročilá PN

1. zpomalení 1. kolísání odpovědi na th

2. třes 2. nálada

3. ztuhlost 3. slinění

4. bolest 4. poruchy spánku

5. ztráta čichu 5. třes

(Politis, 2010)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Diagnoza je klinická

Anamnéza

Klinický obraz

Efekt dopaminergní terapie

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pomocná vyšetření

• MRI/CT – vyloučení strukturální abnormity

Hydrocefalus

Tumor

Lakunární infarkt

• DAT scan – pouze v diferenciálně dg. rozpacích

Atypický tremor

Polékový PS

Neúčinnost/netolerance medikace

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinické subtypy 

• Tremor dominantní

• Akineticko – rigidní

• PIGD

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Parkinsonský syndrom

Idiopatická Parkinsonova nemoc 80%

Parkinsonské syndromy 20%

– PS u jiných degenerativních onemocnění
• MSA, PSP, DLBD
• kortikobazální degenerace, FTD, Alzheimerova nemoc 
• Wilsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, PKAN, SCA

– sekundární  PS
• polékový, toxický (Mn, CO, MPTP, methanol) 
• vaskulární, NPH
• posttraumatický, pozánětlivý
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tak tohle asi nebude PN….

• Rychlá progrese k invaliditě

• Neúčinnost dopaminergní medikace

• Red flags

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rychlá progrese do invalidity

v prvních 3-4 letech nemoci

– časté pády a posturální instabilita

– demence

– mikční obtíže, výrazná hypotenze, poruchy potence

– výrazná dysartrie, dysfagie 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Neúčinnost dopaminergní th

• dostatečná dávka  (750-1000 mg/den)

• správné nasazení (neúčinnost vs netolerance)
– postupná titrace

– domperidon

• L-DOPA test
– akutní

– chronické podávání

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Red flags

Anamnéza

iktovité horšení

anamnéza neuroleptik

rychlá  invalidizace

časná instabilita a pády

absence odpovědi na 

dopaminergní léčbu

Neurologické vyšetření

disproporční ante/retrocolis

supranukleární pohledová 

porucha (dolů, do stran)

cerebellární/pyramidové příznaky

časná dysartrie, dysfagie

časná dystonie

časná kognitivní deteriorace

MRI nález

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Nejčastější parkinsonské syndromy

• polékový 

• „vaskulární“ 

• MSA, PSP, DLBD, Wilson, NPH
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální síť expy odborníků 

Evžen Růžička

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Anketa: Hledáme regionální specialisty pro 
extrapyramidová onemocnění

Hledáme blízké spolupracovníky, kteří by se soustavně věnovali 
diagnostice a léčbě expy onemocnění ve svých regionech.

Programová náplň regionálního specialisty závisí na jeho 
možnostech a na zájmu rozvíjet některé z následujících aktivit:

• ambulantní péče o běžné expy pacienty v daném regionu

• záchyt pacientů se vzácnými a nejasnými expy diagnózami 

ve spolupráci s pražským expy centrem  

• péče o složitější pacienty z daného regionu

• indikace pokročilých metod léčby, např. DBS

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Co nabízíme:

• možnost přednostní konzultace vašich pacientů v pražském 
expy centru

• možnost přímé telefonní porady s lékaři expy centra 

• individuální přístup a podpora odborného růstu pod 
vedením školitele/tutora z pražského expy centra

• možnost krátko- či dlouhodobých stáží v našem centru

• přednostní účast na odborných akcích organizovaných naším 
centrem včetně soustředění pro expy specialisty

• možnost účasti na výzkumných projektech a publikacích

Anketa: Hledáme regionální specialisty pro 
extrapyramidová onemocnění

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Anketa: složení souboru respondentů (N=71)

2) Dosavadní vzdělání
a) neatestovaný lékař

b) atestovaný lékař s praxí 5-10 let

c) atestovaný lékař s praxí delší než 10 let

3) Stávající pozice
a) primář nebo lékař ve vedoucí pozici

b) sekundární lékař na neurologickém oddělení 

c) ambulantní lékař (zaměstnanec) ve státním ZZ 

d) ambulantní lékař (zaměstnanec) v nestátním ZZ 

e) ambulantní lékař provozující soukromou praxi 

f) jiné
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Anketa

4) Dosavadní zkušenost s expy pacienty
a) minimální nebo žádná

b) mám v péči do 10 expy pacientů

c) mám v péči 10-30 expy pacientů

d) mám v péči více než 30 expy pacientů
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Anketa

1) O zapojení do programu regionálního 
expy specialisty

a) mám zájem s perspektivou zapojení

b) nemám zájem, ale myslím si, že je 
regionální expy specializace potřebná

c) nemám zájem, stávající regionální 
péče o expy pacienty je dostatečná
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Anketa
5) Jaké překážky předpokládáte, jaké máte obavy

a) ze zvýšených nákladů nad rámec lékového limitu

b) nevůle ze strany primáře/vedoucího

c) nevůle ze strany majitele ZZ

d) nevůle ze strany kolegů a jiných pracovišť

e) zahlcení pacienty od jiných kolegů a jiných pracovišť

d) nadměrného časového vytížení

e) diagnostika a léčba expy pacientů je příliš složitá

f) má odborná kvalifikace není dostatečná

g) nedostatečné návaznosti na lůžkové zařízení 

h) nedostatečné dostupnosti vyšetřovacích metod 

i) podpora pražského expy centra nebude dostatečná

j) z nárůstu administrativy

k) jiné očekávané překážky: 0
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Anketa

6) Jakou podporu preferujete ze strany 
expy centra 

a) rychlé (tf/mail) konzultace s expy školitelem

b) účast na soustředěních expy specialistů

c) možnost přednostního vyšetření mnou 
indikovaného pacienta v pražském expy centru

d) možnost stáže v expy centru 

e) možnost účastnit se vizit expy centra

f) možnost vyškolit se v pokročilých metodách 
léčby, abych se mohl o takové pacienty starat 

g) jiná podpora
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hlavní překážky dle ankety

5) Jaké překážky předpokládáte, jaké 
máte obavy

…

f) má odborná kvalifikace není 
dostatečná

…

h) nedostatečná dostupnost 
vyšetřovacích metod 
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Domníváte-li se, že vaše odborná kvalifikace 
není dostatečná, co je příčinou?

a) Nedokonalé specializační školení/celoživotní 
vzdělávání

b) Špatné odborné vedení na pracovišti

c) Vlastní nechuť vzdělávat se

d) Vše výše uvedené

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Které vyšetřovací metody nezbytně 
(urgentně) potřebujete pro expy diagnostiku? 

a) DaTSCAN

b) MRI

c) Biochemickou laboratoř

d) Vše výše uvedené

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rozdělení úkolů v péči o expy pacienty

• Co z expy problematiky by mohl/měl řešit 

– praktický lékař 

– neurolog 

– regionální specialista

– expy centrum
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• Postgraduální neurologická příprava zahrnuje minimálně 4 
roky klinické neurologie a nejméně 1 další rok věnovaný
souvisejícím disciplínám a dále by měla být celoživotní účast
na kontinuálním lékařském vzdělávání / profesním rozvoji.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Neurolog: „Klinicky aplikované znalosti“

1. Ví o tom (že to existuje)

2. Zná základní informace

3. Zná všeobecně (schopen provést kompletní diagnostiku) 

4. Zná specificky a široce (je schopen léčit v celém rozsahu, odhadne 
vlastní schopnosti a omezení, dle potřeby odešle jinému 
specialistovi)

Tyto stupně mají být brány jako minimální požadavky pro rezidenty v 
neurologii po dvou letech (základ) a na konci přípravy (plná 
specializace). Požadavky se mohou upravit podle místních zvyklostí, 
zejména pokud jde o klinickou neurofyziologii a neuropediatrii.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

základ plná spec.

11 Neurodegenerative and Movement disorders 

11.1 Parkinson’s disease and Parkinsonism 3 4 

11.2 Other dyskinesias, a.o. Huntington’s Disease 3 4 

11.3 Multiple system atrophy 2 4

11.4 Ataxias 2 4

11.5 Syndr. w. spasticity, a.o. spastic paraplegia 2 4

11.6 Motor neuron disease 2 4

11.7 Leuco-encephalopathy, metabolic, leukodystrophies,

2 3

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rozdělení úkolů v péči o expy pacienty

• Co z expy problematiky by mohl/měl řešit 

– praktický lékař 

– neurolog 

– regionální specialista

– expy centrum

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Co z péče o expy pacienty by měl navíc
zajišťovat regionální specialista? 

a) Diagnostika a léčba atypicky probíhajících 
onemocnění

b) Indikace intervenčních způsobů léčby (DBS, 
Duodopa), chronická péče o implantované pacienty

c) Sám provádět aplikace botulotoxinu u běžných 
fokálních dystonií

d) Vše výše uvedené
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Součásti expy curricula ČNS

1. Neurologická specializace nejvyš. stupně

2. Školící pobyt ve specializovaném centru 

3. Publikační aktivita na poli extrapyr. onemocnění

Závěr: Potvrzení z centra + zkouška/pohovor

Certifikát

Verze 2011/2017

Srovnání „expy“ curricula 2011 a 2017

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Srovnání „expy“ curricula 2011 a 2017

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Srovnání „expy“ curricula 2011 a 2017

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

O získání expy specializace za těchto 
podmínek

a) bych měl/a zájem

b) neměl/a zájem, protože považuji podmínky pro 
sebe za prakticky nesplnitelné

c) neměl/a zájem, protože myslím, že regionální expy
specializace v tomto rozsahu není potřebná
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Indikace a organizace intervenční 
léčby motorických poruch

Robert jech

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

iTEMPO
intervenční TErapie Motorických POruch

• Léčba pomocí DBS

– PN, třes, dystonické syndromy

• Léčba pomocí DuoDopa

– PN

• Léčba pomocí botulotoxinu

– Fokální dystonie, spastická paréza

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální EXPY specialista

DBS DuoDopa

BTX

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Problémy – DBS, DuoDopa, BTX

REGIONY

• indikace málo/pozdě

• nezájem pacienta 
přijmout zpět

• rozdíly mezi kraji

Centrum iTEMPO

• dlouhé čekací lhůty

• dlouhá indikační fáze

• zahlcení doživotním 
sledováním

• velká vzdálenost

• administrativa

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Počet DBS pacientů
implantovaných v pražském centru
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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pacienti s DBS implantovaných v pražském centru
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Úloha regionálního specialisty

1) kvalifikovaně indikovat pacienta k DBS/DuoDopa/Btx
– zkrátit čekací a indikační fázi
– neopakovat některá vyšetření
– akumulovat pacienty z regionu
– třídění pacientů referovaných neurology z regionu

2) převzít pacienta po nasazení léčby
– péče opacienta na DBS/DuoDopa

3) provádět aplikace btx
– fokální dystonie
– spastická paréza

DBS

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvízová otázka

DBS v léčbě PN navrhneme:

A) v pozdní fázi PN, kdy je rozvinuta zejména porucha 
stoje, chůze a řeči 

B) v časné fázi PN, ještě před rozvojem motorických 
komplikací

C) ve středně pokročilé fázi PN, co nejdříve po rozvoji 
obtěžujících motorických komplikací, které nelze 
řešit farmakologicky

D) při rozvoji motorických komplikací až po vyčerpání 
všech možností perorální léčby

nativní příznaky PN

DOPAMINERGNÍ
LÉČBA

nový obraz PN
vyhasínání DBS

nový obraz PN
vyhasínání DL

líbánky

DBS

2. líbánky

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Vývoj Parkinsonovy nemoci

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 Fluktuace hybnosti

zkrác. efektu dávek („wearing-off“)

náhlé výpadky („on-off“)

 Dyskineze

na vrcholu účinku („peak-of-dose“)

na začátku a na konci („bifázické“)

off-dystonie
10% fluktuací na 1 rok terapie L- Dopa
50% fluktuací za 5 let terapie  
téměř 100% za 10 let terapie

Motorické komplikace PN

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Cíle DBS u PN

• minimalizace fluktuací hybnosti 

• potlačit dyskineze

• zmírnit OFF

• zlepšení kvality života
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1-2 roky

• rigidita o 63-73%

• akineze o 52-69%

• třes

• chůze/stabilita

• fluktuace

• redukce DL o 55% 

5-8 let

• rigidita

• akineze o 25%

• třes

• chůze/stabilita

• řeč

• neefektivita DL

neurosymptomy při DBS STN 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

LÍBÁNKY NOVÝ OBRAZ PN

Fasano et al. 2012, Lancet Neurol
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• dominance axiálních příznaků v ON

– posturální instabilita a pády

– porucha chůze

– porucha řeči

• mírná akineze

• žádná rigidita ani fluktuace

• kognitivní porucha

• deprese
PIGD

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Indikační proces DBS u PN

• Základní 4 otázky pro každého neurologa
– má pacient opravdu Parkinsonovu nemoc?

– užívá pacient dlouhodobě L-DOPA?

– obtěžují ho komplikace PN nebo třes?

– nemá demenci?

• Otázky pro regionálního specialistu
– úprava perorální léčby?

– neurologické a psychiatrické symptomy? 

– očekávané benefity?

– očekávaná rizika?

– rozhodnutí o indikaci DBS a odeslání pacienta do centra

ANO

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální specialista

POZITIVNÍ KRITÉRIA

• PN

• fluktuace

• dyskineze
– na vrcholu dávky

– bifázické

• OFF dystonie

• (PKI)

• realistické očekávání

• pracující 

NEGATIVNÍ KRITÉRIA
• parkinsonské syndromy
• dominantní příznak neodpovídá na 

L-DOPA
• časté pády
• poruchy chůze v ON
• psychotické symptomy
• demence
• floridní deprese
• vyšší věk (>70 let)
• krátké trvání (<3 roky) 
• dlouhé trvání nemoci (>15 let)
• strukturální léze
• nekorigovaná hypertenze

Odpovídavost příznaků na DBS 

reagující symptomy:
• pokud reaguje na L-DOPA

– rigidita

– tremor

– bradykineze

– dyskineze

– dystonie

• motorické fluktuace

• OFF porucha stoje a chůze 
pokud reaguje na L-DOPA

• bolest

• poruchy spánku

nereagující symptomy:
• řeč

• ON poruchy stoje a chůze

• autonomní projevy

• nálada a poruchy chování 

• kognitivní funkce

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální specialista
Základní informace iTEMPO EARLY-stim

• věk
• trvání PN
• trvání léčby L-DOPA
• trvání motorických komplikací
• vedoucí obtíže

• odpovídavost na DA/L-DOPA
L-DOPA test (UPDRS-III OFF/ON)

• zhodnocení deníku
• MMSE
• MRI mozku

do 70
3-15
> 3

dyskineze
fluktuace

25%
ano
> 25

norma

do 60
> 4

< 3
dyskineze
fluktuace

Schuepbach et al 
NEJM 2013
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Kvalita života PDQ-39

Schuepbach et. al, NEJM 2013
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvalita života PDQ-39

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Schuepbach et. al, NEJM 2013

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„stará“ kritéria DBS

 pacient s pokročilou PN

 odpovídavost dominantních symptomů na L-DOPA

 pacient aktuálně léčen pomocí L-DOPA

 vyčerpány možnosti perorální léčby 

 invalidizující motorické fluktuace

 invalidizující dyskineze

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„nová“ kritéria pro DBS

 pacient s pokročilou PN

 odpovídavost dominantních symptomů na L-DOPA

 pacient aktuálně léčen pomocí L-DOPA

 neuspokojivý efekt kombinované perorální léčby 

 motorické fluktuace

 dyskineze

 již do 3 let vzniku motorických komplikací

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DBS u třesu

• Farmakologicky nezvladatelný

– Propranolol, primidon, clonazepam, gabapentin

– (clozapin, btx, L-DOPA, biperiden, procyklidin)

• Esenciální třes

• Hrubý třes u PN

• Rubrální třes

• Neuropatický třes

• Mozečkový třes (spíše ne)

– Převažuje ataxie

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

• Hereditární generalizovaná dystonie

– DYT1, DYT6, DYT11, KMT2B

• Idiopatická dystonie

– generalizovaná

– segmentální

– fokální (neuspokojivý efekt BTX)

DBS u dystonie
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální specialista - role

• A) indikující lékař

– výběr a příprava kandidátů na DBS
• L-DOPA test, deník, MRI, MMSE, edukace

• B) dispenzarizující lékař (alespoň 5 pac)

– pacient na léčbě DBS STN/Gpi

– provádí úpravy medikace a stim. parametrů

– možnost konzultace v iTEMPO

DuoDopa

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvízová otázka

Indikace/kontraindikace k léčbě DuoDopou v léčbě PN:

A) je stejná jako pro DBS

B) jsou přísnější

C) jsou více benevolentní

D) jsou neporovnatelné, protože jsou určeny pro jiné 
skupiny pacientů 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Nejčastější cíle léčby Duodopou

• potlačit kolísání hybnosti 

• dosažení delšího ON bez dyskinezí při podávání 
stejné denní dávky L-DOPA jako dříve per os

• zlepšení kvality života

DuoDopa – 2 fáze

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

motorické symptomy na DuoDopa®

• 3 RCT a 22 open label studií:
– prodloužení doby ON bez

obtěžujících dyskinezí

– zkrácení doby OFF (více
zřetelné)

– dyskineze stejné nebo snížené

– UPDRS-III většinou beze změn

– UPDRS II, IV obvykle zlepšené

moderate evidence Olanow et al. 2014
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

NMMS (9 domén):

• DuoDopa za 12 měsíců (N=375) (Antonini et al. 2015):

– zlepšení: spánek/únava, gastrointestinální symptomy, močení

• DuoDopa vs. apomorphin (N=43/44) (Martinez-Martin et al. 2015):

– zlepšení: spánek/únava, gastrointestinální symptomy, močení, sex

– 75% zlepšeno na DuoDopa po 6 měsících

• apomorphin vs. DuoDopa

– zlepšení: nálada/apatie

– 40% zlepšeno na apomorphinu po 6 měsících

• zlepšení v 6 z 8 open-label studií

moderate evidence

non-motorické symptomy na
DuoDopa®

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvalita života na DuoDopa®

zlepšení v PDQ39(8) 

– 12 týdnů na DuoDopa (-12.6) ve srovnání s orální L/C (-7.0)
Olanow et al 2014

– 3 týdny na DuoDopa (25) ve srovnání s orální L/C (35)
Nyholm et al. 2005

– 12 z 15 open-label studií významné zlepšení na DuoDopa
Wirdefeldt et al. 2016

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Indikační kritéria pro DuoDopa
• pacient má PN 
• ve stadiu fluktuací hybného stavu
• vyčerpány možnosti běžné farmakologické léčby
• pacient splňuje kritéria pro DBS, kromě:

– přítomen kognitivní deficit, depresivní sy.
– DBS si nepřeje

• není limitována věkem ani trváním PN
• kooperující pacient s pečovatelem a dobrým zázemím

může být navíc:
• dysfagie
• indikace PEG kvůli výživě

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Relativní kontraindikace

• polyneuropatie

• výrazná demence

• krvácivé stavy

• st. po břišní operaci se změnou anat. poměrů

• anomálie GIT

• chybí zázemí / pečovatel

• velká vzdálenost do centra

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Problémy při terapii DuoDopou
(N=50%)

• DuoDopa
– intolerance, nausea, psychotické projevy, hypovitaminóza 

B6, B12, folát, neuropatie

• PEG
– zánět, granulační tkáň, bolest, peritonitis, perforace střeva

• Sonda
– chybná poloha, dislokace, zauzlení

• Pumpa
– alarm, problémy s obsluhou, baterie, selhání pumpy

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální specialista

• Deník pacienta – charakter fluktuací / reakce na léčbu

• zhodnocení spolupráce pacienta

• vysvětlení principu léčby, zhodnocení očekávání 
pacienta, rodiny a lékaře

• vysvětlení nároků na pacienta a jeho okolí

• vysvětlení možných rizik 

– komplikace gastrostomie, technické komplikace atd

• úprava psychiatrické medikace

– antidepresiva, antipsychotika
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální specialista - role

• A) indikující lékař

– výběr a příprava kandidátů na DuoDopa
• deník, logistika, edukace

• B) dispenzarizující lékař (alespoň 1 pac)

– pacient na léčbě DuoDopa

– provádí úpravy nastavení pumpy

– možnost konzultace v iTEMPO

botulotoxin

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvízová otázka

Léčba spastické parézy botulotoxinem A: 

A) by neměla být zahajována po více než 5 letech od 
vzniku léze, protože to již nemá smysl

B) vyžaduje omezení pohybové aktivity v aplikovaném 
segmentu po dobu 1-2 týdnů po aplikaci 

C) je indikována pouze je-li přítomna spasticita
(rychlostně vázaný nárůst svalového tonu)

D) může vést ke zlepšení aktivního rozsahu pohybu

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Botulotoxiny A

• abobotulotoxin

• onabotulotoxin

• Incobotulotoxin

• denervace botulotoxinem A
– nástup účinku  za 1-3 týdny

– efekt 2-3 měsíce

– aplikace do vedoucího svalu

– pod EMG/USG kontrolou

– dobrá snášenlivost

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Botulotoxin A u dystonie

• Fokální a segmentální dystonie
– Cervikální dystonie

– Blefarospasmus

– Písařská křeč

– Meige‘s syndrom

– OFF dystonie u PN

• Generalizované dystonie
– vedoucí sval(y)

– snížit tonus (nikoliv vyvolat parézu)

– modifikovat propriocepci

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Léčba spastické parézy

• zvýšené svalové aktivity
– spastická dystonie 

• oslabit sval

– spastická ko-kontrakce
• oslabit antagonistu

– spasticita ?

• zkráceného svalu
• pasivní protahování, dlahování, 

operace

• parézy
• posílit agonistu
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

BTX u spastické parézy - indikace

• spastická dystonie, ko-kontrakce, 
spasticita
– zhoršuje funkci, komfort nebo péči

– vyvolává bolest

• očekávané snížení tonu
– nezhorší stávající funkci 

• není fixní kontraktura

Terapeutické cíle

• snížit

– frekvenci spasmů

– intenzitu spasmů

– energetickou zátěž

– bolest

• zvýšit, zlepšit

– mobilitu končetiny

• pasivní

• aktivní

– nasazování ortézy

– polohování

– hygienu

– kosmetický dojem

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

J.M. Gracies, A. Brashear, R. Jech et al. - Lancet Neurol. 2015

Botulotoxin A v léčbě spastické parézy HK 
– zaslepená fáze

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Indikace léčby spastické parézy

rozhodně ANO +/- rozhodně NE
paréza plegie

mobilní dystonie fixní dystonie fixní kontraktura

mladší věk vyšší věk

do 1 roku od vzniku nad 1 rok od vzniku nad 10 let od vzniku

konkrétní cíl vágní cíl žádný cíl

dobrá kognice kognitivní deficit

motivace pacienta motivace  rodiny absence motivace

auto-RHB RHB pečovatelem absence RHB

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Regionální specialista - role

• A) indikující lékař

– výběr a příprava kandidátů na léčbu dystonie, spast. parézy

• B) dispenzarizující lékař (alespoň 10 pac)

– aplikace BTX A u cervikální dystonie/blefarospasmu bez 
navigace

– aplikace navigací pomocí el. stimulace/USG

– aplikace končetin u dystonie a spastické parézy

– možnost zácviku a konzultací v iTEMPO

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvízová otázka

Při indikaci DBS volíme postup: 

A) indikujeme pacienta, jehož dominantní příznaky se 
zlepšují nebo zhoršují na dopaminergní léčbě 

B) pacienta s mírnou kognitivní poruchou neindikujeme, 
protože DBS způsobí její progresi

C) indikujeme pacienta s PN, jehož motorické příznaky 
nereagují na dopaminergní léčbu

D) pacienta s farmakoresistentní cervikální dystonií 
neindikujeme, pokud nebyl vyzkoušen botulotoxin 
typu A i B 
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvízová otázka

Při poruše systému pro podávání DuoDopy (ucpání 
katetru, vytažení katétru), kdy není možnost konzultace 
s EXPY centrem: 

A) konzultujeme gastroenterologa s požadavkem na 
zavedení katétru

B) pacienta převedeme na perorální levodopu ve stejné 
denní dávce jako měl při podávání DuoDopy pumpou

C) podáváme infuzní PK-MERZ 1-2 x denně

D) pacienta hospitalizujeme

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvízová otázka

Léčba spastické parézy botulotoxinem A: 

A) by neměla být zahájena, pokud není zajištěna 
pravidelná rehabilitační léčba

B) může být poskytována jen v regionálních nebo 
komplexních centrech spasticity

C) by neměla být doprovázena posilovacími cviky na 
agonisty, aby nedošlo ke zhoršení spasticity

D) musí být podávána v pravidelných tříměsíčních 
cyklech

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

pražské iTEMPO/EXPY

Mgr. Ondřej Bezdíček

MUDr. Hana Brožová, PhD

Romana Caklová

MUDr. Petr Dušek, PhD

Markéta Fialová

Mgr. Ota Gál

MUDr. Petra Havránková, PhD

MUDr. Martina Hoskovcová, PhD

Prof. MUDr. Robert Jech, PhD

MUDr. Petra Kleinová

MUDr. Jiří Klempíř, PhD

Mgr. Romana Konvalinková

Zuzana Kordová

Mgr. Tomáš Nikolai

Anna Rezková

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

MUDr. Filip Růžička, PhD

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

MUDr. Tereza Serranová, PhD

Mgr. Tomáš Sieger

Mgr. Martin Srp

Radka Steinbachová

Irena Stárková

MUDr. Tereza Uhrová, PhD

MUDr. Olga Ulmanová, PhD

MUDr. Dušan Urgošík, CSc.

Martin Voleman

MUDr. Markéta Volfová

Květoslav Vtípil

Daniela Vymazalová

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Napište mi

jech@cesnet.cz
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Akutní poléková dystonie

Petra Havránková

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Akutní poléková dystonie

Nejčastější forma akutní sekundární dystonie

Způsobují antagonisté D2 receptorů:

1. Fluphenazin

2. Haloperidol

3. Thiethylperazin (Torecan), metoclopramid
(Cerucal),  atypická neuroleptika

4. Karbamazepin, methylfenidát, antidepresiva

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Výskyt

• Výskyt nejčastěji do 72 hod od podání léku (90% do 
5 dnů)

• Akutní až dramatický počátek

• Idiosynkratická reakce

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ideální kandidát 

Dehydratovaný, 
depresivní mladý muž s 

elektrolytovou 
dysbalancí

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinický obraz

Kraniocervikální dystonie !

• Blefarospasmus

• Bukolinguální dystonie

• Protruze jazyka

• Otevírací dystonie čelisti

• Okulogyrní krize

• Cervikální dystonie

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Léčba

• Biperiden 5 mg i.v.(Akineton)

• Benzodiazepiny i.v. např. clonazepam 1 mg i.v.

• Pokračovat 7 dní v perorální léčbě Biperiden 3x2 mg

Cossu et al., 2017
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta 
Univerzita Karlova 

a 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Delirium
- co nikdy nezanedbat v diagnostice?

Tereza Uhrová

Psychiatrická klinika

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Delirium 

Průběh:

•stav přechodný

•intenzita kolísavá

•rychlý začátek

•trvání max.6 měsíců

=nespecifická odpověď na různé noxy somatického 
a intoxikačního charakteru

•Narušení psychické integrace 
v důsledku 
•závažného somatického stavu 
•či toxického impulsu

•Postižení všech psychických kvalit 
a funkcí
=klinický syndrom charakterizovaný
poruchou pozornosti a akutní kognitivní 
dysfunkcí

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Diagnostická kritéria

■ Zhoršené vědomí a pozornost

 MKN-10: pro stanovení dg. musí být přítomny
mírné nebo závažné příznaky ve všech
následujících oblastech:

 Globální porucha poznávání a chápání

 Psychomotorické poruchy

 Porucha cyklu spánek – bdění

 Emoční poruchy

 poruchy chování poruchy chování

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Epidemiologie a etiopatogeneze 
•  výskyt stoupá s  věkem a  závažností somatického stavu

• prevalence mezi hospitalizovanými 14-24% !

• incidence  ve specializovaných populacích
– 15-53% pooperačně u pacientů > 65 let 

– 70-87% u starších pacientů na JIPu

• syndrom často nerozpoznán  výskyt pravděpodobně mnohem 

• společný patofyziologický mechanismus všech delirií: 

-generalizovaná dysfunkce kortikálních i subkortikálních neuronů

-multitransmiterová dysbalance

+řada dalších hypotéz

→ globální mozková dysfunkce

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Etiologie - multifaktoriální

• Model: 
vulnerabilita spouštěcí faktor

• Sumace psychotoxického efektu více subklinických 
faktorů

Provokační faktory:

• somatogenní

• farmakogenní

• psychogenní 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Příčiny deliria v neurologii
Intrakraniální příčiny:
• Demence (AN, PN, HN, LBD, VD)

• CMP a chronické vaskulární postižení CNS

• Neuroinfekce, infekce, oslabení imunity

• Trauma hlavy

• Tumory

• Nitrolební hypertenze

• Hydrocefalus

• Epilepsie

Další příčiny:
• Dehydratace, por. výživy

• Farmaka 

• Psychoaktivní látky: alkohol, sedativa, analgetika, těkavé látky, 
amfetaminy, delirogeny

Kombinace více faktorů !
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Delirogenní farmaka
• Analgetika - opioidy, salicyláty
• Antibiotika, antimykotika, antivirotika
• Anticholinergika - antihistaminika, spasmolytika, atropin, 

biperiden, benzatropin, trihexyfenidyl, thoridazin,
amitriptylin

• Antikonvulziva - fenobarbital, fenytoin, valproát
• Kortikoidy a nesteroidní antiflogistika
• Cytostatika
• Levodopa, agonisté dopaminu
• Sedativa - benzodiazepiny, barbituráty, hypnotika
• Stimulancia - amfetamin, efedrin + deriváty, kokain, teofylin
• Další - lithium, timolol, inhibitory acetylcholinesterázy, 

disulfiram, baclofen, bromidy

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinické formy deliria

Typ deliria Příznaky

Hyperaktivní Neklid, agitovanost, hypervigilance

Často halucinace a bludy

Hypoaktivní Letargie, sedace, latence odpovědí, nízká

spontaneita, redukce pohybového projevu

Smíšený Kombinace a střídání výše uvedených

symptomů

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Cílená explorace - delirium
Vstupní informace: rodina/personál !!!

• akutní začátek (změna výchozího kognit.stavu)

• kolísání v čase 

• spánkový rytmus, noční produkce

• přítomnost interkurentního onemocnění

• medikace (včetně změn v dávkování)

• vysazení alkoholu a jiných psychotropních látek

• změny v prostředí

Opakované vyšetření v různých denních dobách
CAVE!!! LUCIDNÍ INTERVAL !!!

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Konzultace se specialistou

 přítomnost závažné tělesné nemoci buď přímo vyvolávající či
potenciálně modifikující delirium

 nekontrolovaná agitovanost

• Delirium = interdisciplinární problém
 obtížné rozhodnout, na jakém oddělení hospitalizovat
 který typ péče je superiorní

• vždy nutná úzká mezioborová spolupráce a schopnost pružného
přizpůsobení dle vývoje stavu a aktuálně převažující
symptomatiky

• psychiatrie:  psychomotorický neklid a agitované chování
 rychlé zklidnění → návrat na standardní oddělení

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Co nikdy nezanedbat? 

• Vstupní informace poskytuje rodina (personál)

• Pátrat po vyvolávající příčině a modifikujících 
faktorech

• U rizikových jedinců pomyslet na hypoaktivní formu

• Multidsciplinární přístup 

Především na RIZIKO DELIRIA PAMATOVAT !!!
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Jak nezanedbat diagnózu:
Wilsonova nemoc

Petr Dušek

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Patofyziologie a diagnostika

mutace ATP7B
↑ Cu > 250 μg/g

↓ ceruloplasmin < 0.2 g/l
↓ celková Cu (< 14 μmol/l) 
↑ volná Cu (> 1.6 μmol/l) 

↑ odpad Cu
> 1.6 μmol/24 hod 

K-F prstenec

Δ signálu v BG a kmeni

Horní 
mozečkový 
stonek
(tr. dentato-
rubro-
thalamicus)

thalamus

striatum
claustrum
GP

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Zhodnocení rizika

1. Anamnéza hepatopatie

2. Klinický obraz

3. Věk (typicky 18-35 let)

4. MRI mozku (transkraniální UZ)

5. Screeningové vyšetření 
- oftalmologické vyš. – štěrbinová lampa
- ceruloplasmin (celková Cu/ volná Cu)
- odpad Cu močí/ 24 hod 

6. Genetické vyšetření

7. Jaterní biopsie + stanovení Cu v sušině

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kazuistika
*1963

2012 – náhodný nález 
hepatopatie při US 
břicha; dle biopsie 
steatóza
2014 – třes hlavy a 
HKK
2015 – zhoršená 
artikulace
2016 – únavnost a 
instabilita chůze

Wilsonova nemoc musí být vyloučena u každého pacienta s nevysvětlenou 
kombinací jaterní a neurologické abnormity bez ohledu na věk

• odpady Cu močí 1.67 μmol/24 hod 

• ceruloplasmin 0,11 g/l

• oftalmologické vyšetření - Kayser-Fleischer
prstenec negativní

• Cu v jaterní sušině 500 µg/g (histologicky 
jaterní cirhóza)

• Genetika - homozygot p.His1069Gln/ 
p.His1069Gln

Nejvýtěžnější screeningové BCH vyšetření je odpad Cu močí > 1.6 μmol/ 24 hod 
Nepřítomnost K-F prstence při vyšetření štěrbinovou lampou WN nevylučuje
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Normotezní hydrocefalus

Hana Brožová

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Proč to nesmíme zanedbat? 

• Relativně časté onemocnění  (2-20/mil/rok)

• Pokud je správě a včas diagnostikováno – léčitelné

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Proč to nesmíme zanedbat? 

• Relativně časté onemocnění  (2-20/mil/rok)

• Pokud je správě a včas diagnostikováno – léčitelné

• Správně a včas diagnostikovat

• Správně indikovat léčbu -VPS

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

NPH

1. Porucha chůze, demence, inkontinence

2. Rozšíření komorového systému bez 

makroskopické obstrukce

3. Tlak (otvírací) při LP v normě

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klinický obraz

• Frontální porucha chůze, freezing

• Psychomotorické zpomalení, snížená pozornost, apatie, 

porucha exekutivních funkcí

• Urgentní mikce, inkontinence

• Pyramidová symptomatika na DKK

• Frontální zpomalení, porucha relaxace, Gegenhalten

• V pozdějším stádiu frontální syndrom

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

AD x NC x NPH

Ishii (Eur Radiol, 2008)
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

AD x NC x NPH

Ishii (Eur Radiol, 2008)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Úhel  corpus callosum

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Jak a kdy indikovat  k VPS?

Odpuštění likvoru – Lumbar tap test

1. Test chůze (čas, délku kroku, počet kroků na otočku)

2. Odpuštení 30-50ml

3. Test chůze 30-60 minut po LP!

Pozitivní prediktivní hodnota 90-100%

Falešně negativní  až  v 50%

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Další test

Lumbální infuzní test

Lumbální drenáž 5-10ml/hod, observační perioda 2-

7 dní (až 100% specificita i senzitivita)
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Serotoninový syndrom

Potenciálně život ohrožující stav  - zvýšená serotonergní aktivita v CNS a PNS

Narůstající incidence paralelně s větším používáním serotonergních léků

– terapeuticky, lékové interakce i záměrné otravy

Rozvoj typicky během 24 hodin od změny nebo zahájení medikace preparáty

Snížené odbourávání s.:  MAO-I, ATB (linezolid)

Snížený reuptake s.: SSRI, SNRI, TAD, opiody, CBZ, VAL, ondansetron, metoclopramid

Zvýšené uvolňování s.: amfetaminy, anorektika, kokain

Inhibitory CYP2D6 a CYP3A4: ATB (erytromycin, ciprofloxacin), flukonazol, ritonavir

Zvýšené prekurzory s.: tryptofan

Klinické projevy

– Změny psychického stavu 

– Autonomní hyperaktivita

– Neuromuskulární abnormity

Klinická dg.kriteria - Hunterova (84% sensitivita, 97% specificita) 

• užití serotonergního preparátu + 1 z následujících

– Spontánní myoklonus

– Reflexní myoklonus + agitace / diaforéza

– Okulární klonus + agitace / diaforéza

– Tremor + hyperreflexie

– Hypertonus + hypertermie>38°C + okulární klonus / reflexní myoklonus

Laboratorní nález nespecifický:

– leukocytoza, zvýšená CPK,  jaterní transaminázy, met. acidoza

Dif. dg:  

– NMS, anticholinergní toxicita, maligní hypertermie, intoxikace 
sympatomimetiky,  vysazení sedativ, meningitis, encefalitis

Serotoninový syndrom

Neuromuskulární 
excitabilita

Alterovaný 
mentální status

Autonomní dysfunkce

Lehký Hyperreflexie
Tremor
Myoklonus

Úzkost
Neklid
Insomnie

Diaforéza
Mydriáza
Tachykardie

Střední Opsoklonus
Spontánní nebo 
reflexní klonus

Agitace Hypertenze
Hypertermie (<40°C)
Zvýšená peristaltika
Průjmy, nausea, zvracení

Těžký Rigidita
Respirační selhání
Tonicko-klonický záchv. 

Desorientace
Delirium
Koma

Těžká hypertermie (>40°C)
Dynamické změny TK

Serotoninový syndrom

Management

Lehký observace 4-6 hod 
mentání  a vitální fce v normě, bez nárůstu klonu, reflexů 
-> dimise + zajištění včasné kontroly

Střední observace na kardiologické monitorovací jednotce
většinou ústup symptmů během 24, ale i prolongované symptomy u 
dlouhodobě působících preparátů, jejich metabolitů

Těžký JIP rychlá sedace a relaxace a UPV

Serotoninový syndrom

• Vysazení serotonergního preparátu

• Podpora vitálních funkcí (anticipace fluktuací)

– O2 (udržení SpO2 ≥94); i.v. tekutiny; 

– management autonomní instability, krátkodobě působící léky

• Sedace pomocí benzodiazepinů 

– cílem odstranění agitace, třesu, klonu, tachykardie a hypertenze –
titrace do efektu (např. diazepam 5-10mg  i.v. á 10 min)

• Nepodávat antipyretika jako paracetamol (neúčinná)

• Antagonista serotoninu cyproheptadine,  (p.o., NSG), 

• Prevence! 

– edukace,  kombinace léků!

Management serotoninového sy
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CHRONICKÉ DYSTONIE
na co nezapomenout

Robert Jech

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kvízová otázka

Levodopu u dystonie podáme:

A) u fokální dystonie se začátkem v dospělosti

B) levodopu kvůli nežádoucím účinkům nepodáváme, 
upřednostníme agonistu dopaminu

C) u dystonie se začátkem v dětství a adolescenci

D) po pozitivním nálezu mutace genu GTP cyklohydrolázy, 
která potvrzuje dg. DRD

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Chronické dystonie

• Na co nezapomenout?

• DIAGNOSTIKA

– Komu L-DOPA?

– Koho geneticky testovat?

• LÉČBA

– Komu L-DOPA, DA?

– Komu DBS?

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DYT5 (DYT14)

Klinika:
v 6-16 letech,
variabilní penetrance, častěji dívky (4:1)

začíná na DK, pak generalizuje
dystonie + parkinsonismus, připomíná juvenilní PN
hyper-reflexie, připomíná spast. paraparézu
diurnální fluktuace, horší večer

normální DATSCAN, MRI, 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DYT5 (DYT14)

Léčba:
výborný efekt malých dávek L-DOPA:
100-200mg/d  (jít do 750 mg/d 3 měs)
není neurodegenarace
výjimečně dyskineze, wearing off
vyšší fenylalanin

Genetika:
AD – GCH1 (GTPCH)
AR – TH, BH4, SPR, DHPR, RAK

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DOPA responsivní dystonie

• „pravá“ DRD
– generalizovaná

– začíná v dětství/adolescenci

– výborný efekt malých dávek L-DOPA

– L-DOPA diagnostikuje lépe než „genetika“

• „pseudo“ DRD
– začíná v dospělosti

– součást jiného neurol. onemocnění (PN, PS)

– parciální efekt, potřeba vyšších dávek L-DOPA



5/15/2017

2

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Parkinsonova nemoc

Klinika:
dystonie končetin(y) jako 1. příznak
OFF-Dystonie
zřetelná stranová asymetrie

Léčba:
agonista dopaminu
L-DOPA

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Každá dystonie:

• generalizovaná dys.
• fokální dys. s pozitivní RA
• dys. začínající v dětství/adolescenci
• DMO (progredující)

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DYT1

začíná 4-20 let
obvykle na DK
generalizace, fixní d.
normální kognice

AD, 9q TOR 1A (GAG), 
penetrance 30-40%

DYT6

Začíná 4-20 let
obvykle kraniofac., HK
dysarthrie, dysfonie
generalizace, fixní d.
normální kognice

AD, 8p, THAP1 
penetrance 60%

DYT11

4-10 let myoklonus
10-20 let dystonie
anxieta, deprese
normální kognice
efekt alkoholu

AD, 7q, 11q23, 
epsilon-sarkoglykan

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DYT1

začíná 4-20 let
obvykle na DK
generalizace, fixní d.
normální kognice

AD, 9q TOR A (GAG), 
penetrance 30-40%

DYT6

Začíná 4-20 let
obvykle kraniofac., HK
dysarthrie, dysfonie
generalizace, fixní d.
normální kognice

AD, 8p, THAP1 
penetrance 60%

DYT11

4-10 let myoklonus
10-20 let dystonie
anxieta, deprese
normální kognice
efekt alkoholu

AD, 7q, 11q23, 
epsilon-sarkoglykan

včasná indikace DBS Gpi
před rozvojem fixní d./kontraktur

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

KMT2B

Klinika:
začátek v dětství/adolescenci/dospělosti
izolovaná progredující generalizovaná dystonie
dysartrie/dysfonie (připomíná DYT6, DYT4)
cervikální/trupová dystonie
generalizace

genetika:
19q13.12, lysin-specifickou methyltransferáza v 
histonech H3, epigenetický regulátor gen. Exprese

Bude častá v ČR? (4/30 v EXPY Praha)
Dobrý efekt DBS GPi

Zech, Jech et al. 2017
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Diagnostika

• metabolismus Cu (< 45-50 let)

• L-DOPA/DA (< 26 let) 
– u dystonie DK bez ohledu na věk počátku

• DYT1 (< 26 let, generalizovaná d.)

• MRI mozku (strukturální léze, hemidystonie)

• Genetika (DYT5, DYT6, DYT11, Wilson, HD)

• speciální vyšetření v EXPY centru
– Celoexomová analýza (255 dystonických genů)
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Diagnostika

AARS AARS2 ACOX1 ACSF3 ACTB ADAR ADCY5 ADH1C AFG3L2 AIMP1 ALDH18A1 ALDH5A1 ALDH6A1
ALS2 AMPD2 ANO3 AP3D1 AP4B1 APTX ARSA ARV1 ARX ATCAY ATM ATP13A2 ATP1A2 ATP1A3 ATP6V0A2
ATP7B ATXN1 ATXN2 ATXN3 ATXN8OS AUH B4GALNT1 BCAP31 BCS1L BSCL2 C19orf12 C9orf72 CA8
CACNA1A CACNA1B CARS2 CHMP2B CHRNA4 CLCN4 CLN3 CLN6 CLPB CNBP COASY COL4A1 COL6A3
COQ9 COX10 COX15 CP CTC1 DCAF17 DDC DLAT DLD DMPK DMXL2 DNAJC12 DNAJC6 DRD3 DRD5
EARS2 ECHS1 EMC1 EXOSC3 FA2H FBXL4 FBXO7 FKBP5 FOXG1 FOXRED1 FTL FUCA1 GBA GCDH GCH1
GJC2 GLB1 GLUD2 GM2A GNAL GNAO1 GOSR2 GRIK2 H19 HACE1 HDC HECW2 HEXA HIBCH HIVEP2
HPCA HPRT1 HSD17B10 HTR2A HTRA2 HTT IFIH1 JPH3 KCNQ2 KCTD17 KIF1C KLC2 KMT2B L2HGDH LIPT1
LRPPRC LYRM7 MAPT MARS2 MAT1A MCCC1 MCEE MCOLN1 MDH2 MECP2 MECR MICU1 MMADHC
MPV17 MR1 MRE11A MTO1 MUT NDUFA1 NDUFA10 NDUFA11 NDUFA12 NDUFA2 NDUFA9 NDUFAF1
NDUFAF2 NDUFAF3 NDUFAF4 NDUFAF5 NDUFAF6 NDUFB11 NDUFB3 NDUFB9 NDUFS1 NDUFS2 NDUFS3
NDUFS4 NDUFS6 NDUFS7 NDUFS8 NDUFV1 NDUFV2 NKX2-1 NPC1 NPC2 NUBPL NUP62 OBFC1 PANK2
PARK2 PCCA PCCB PCDH19 PDC PDGFB PDHA1 PINK1 PLA2G6 PLEKHG2 PLP1 PNKD PNKP PNPLA8 PNPT1
POLR3A POLR3B PPP2R2B PRKCG PRKRA PRRT2 PSEN1 PTS QDPR RNASEH2B RNASEH2C RNASET2
SCN11A SCN8A SCP2 SDHA SDHAF1 SDHD SEPSECS SERAC1 SETX SGCE SLA SLC13A5 SLC16A2 SLC19A3
SLC20A2 SLC2A1 SLC30A10 SLC39A14 SLC6A3 SLC6A8 SLITRK1 SNCA SPECC1L SPR SQSTM1 SUCLA2
SUCLG1 SUOX SURF1 SYNJ1 TAF1 TANGO2 TBC1D24 TBP TH THAP1 TIMM8A TMEM126B TOR1A TPH2
TPI1 TPK1 TRAPPC11 TREX1 TRPM7 TSEN2 TSEN54 TSFM TTC19 TTF1 TUBB4A TXN2 UBA5 UNC80
UQCRQ VAC14 VAMP1 VCP VPS13A VPS13C VPS35 VPS37A WDR45 WDR73 XPR1 ZC4H2

OMIM 2017 (255 genů podmiňujících dystonii)


