
Neurologie
PRO PRAXI

www.solen.cz

F
2015

ISBN 978-80-7471-125-1

Valašsko-lašské 
neurologické sympozium
Hotel Soláň, Karolinka 
6.–7. 11. 2015

Neurol. praxi 2015; 16(Suppl. F)

Abstrakta



CZ
-T

AR
-0

81
5-

00
4

1. Clemens KE et al., Expert Opin Pharmacother 2010; 11: 297–310

Mundipharma GesmbH. Austria, organizační složka ČR, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín, www.mundipharma.cz

T A R G I N ®  O B S A H U J E  O P I O I D N Í  A N A L G E T I K U M

Efektivně tlumí bolest  
při zachování normální funkce střev1

NALOXONOXYKODON

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Targin 5/2,5 mg, 10/5 mg, 20/10 mg, 40/20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Složení: Oxycodoni hydrochloridum 5, 10, 20 resp. 40 mg a naloxoni hydrochloridum 2,5, 5, 10 resp. 20 mg v jedné tabletě s prodlouženým 
uvolňováním. Indikace: Silná bolest, kterou lze přiměřeně zvládnout pouze pomocí opioidních analgetik. Symptomatická léčba pacientů se 
závažným až velmi závažným idiopatickým syndromem neklidných nohou (RLS) ve druhé linii po selhání dopaminergní terapie. Opioidní antagonista 
naloxon se přidává, aby působil proti zácpě způsobené opioidem tím, že blokuje lokální působení oxykodonu v opioidních receptorech ve střevech. 
Dávkování a způsob užívání: Dávkování má být upraveno pro každého jednotlivého pacienta. Vhodnost léčby je třeba pravidelně posuzovat. 
Analgesie: Obvyklá počáteční dávka u pacientů, kteří opioidy doposud nedostávali, činí 10 mg/5 mg oxykodon-hydrochloridu/naloxon-hydrochloridu 
ve 12 hodinových intervalech. Maximální denní dávka je 160 mg oxykodon-hydrochloridu a 80 mg naloxon-hydrochloridu. RLS: Obvyklá počáteční 
dávka je 5 mg/2,5 mg oxykodon-hydrochloridu/naloxon-hydrochloridu ve 12 hodinových intervalech. Maximální denní dávka je 60 mg oxykodon-
hydrochloridu a 30 mg naloxon-hydrochloridu Bezpečnost a účinnost nebyla u dětí do 18 let stanovena. Tablety se musí polykat celé. Nepodávat 
po dobu delší, než je nezbytné. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku; veškeré případy, kdy jsou 
kontraindikovány opioidy; závažné dýchací obtíže s hypoxií a/nebo hyperkapnií; závažná chronická obstrukční plicní nemoc; cor pulmonale; závažné 
bronchiální astma; paralytický ileus nevyvolaný opioidy; mírná až závažná porucha funkce jater. Pro RLS navíc zneužívání opioidů v anamnéze. 
Zvláštní upozornění: Je třeba opatrnosti při podávání starším a oslabeným pacientům, pacientům s paralytickým ileem, se závažně zhoršenou 
funkcí plic, se spánkovou apnoí, s myxedémem, hypotyreózou, Addisonovou nemocí, toxickou psychózou, cholelitiázou, hypertrofií prostaty, 
alkoholismem, deliriem tremens, pankreatitidou, hypotenzí, hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním, poraněním hlavy, epileptickými záchvaty 
nebo predispozicí ke křečím, pacientům užívajícím MAO inhibitory nebo pacientům s mírným poškozením jater nebo ledvin, v případě výskytu 
ospalosti nebo epizody náhlého usínání. U pacientů dlouhodobě léčených vyššími dávkami opioidů, může přechod na přípravek Targin zpočátku 
vyvolat abstinenční syndromy. Přípravek není vhodný pro léčbu abstinenčních příznaků. Dlouhodobé podávání může vést k  fyzické závislosti. 
Abstinenční příznaky se mohou vyskytnout při okamžitém přerušení terapie. Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje. Přípravek 
se nedoporučuje pro předoperační použití ani pro pooperační použití prvních 12–24 hodin. Užívání přípravku se může projevit pozitivními výsledky 
při dopingových kontrolách. Interakce: Látky s depresivním účinkem na CNS (např. jiné opioidy, sedativa, hypnotika, antidepresiva, fenothiaziny, 
neuroleptika, antihistaminika a antiemetika) mohou zvyšovat depresivní účinek přípravku Targin na CNS. Klinicky relevantní změny v INR nebo 
Quick-value v obou směrech byly pozorovány při společné aplikaci oxykodonu a kumarinových antikoagulantů. Je třeba se vyvarovat souběžného 
užívání s alkoholem. Těhotenství a kojení: Přípravek by se měl užívat v  těhotenství pouze v případě, že prospěch převáží nad možnými riziky. 
Oxykodon přechází do mateřského mléka. Kojení má být během léčby přerušeno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek má 
mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti, u nichž se vyskytla spavost a/nebo epizody náhlého nástupu spánku, nesmí řídit motorová 
vozidla nebo obsluhovat stroje do vymizení těchto příznaků. Nežádoucí účinky: Mezi časté nežádoucí účinky patří snížená chuť k jídlu nebo ztráta 
chuti, insomnie, deprese, závrať, zhoršená pozornost, tremor, parestezie bolest hlavy, somnolence, poruchy vidění, vertigo, návaly horka, změny 
krevního tlaku, bolesti břicha, zácpa, průjem, sucho v ústech, dyspepsie, nauzea, zvracení, flatulence, zvýšení hodnot jaterních enzymů, pruritus, 
kožní reakce, hyperhidróza, únava, bolest na hrudi, mrazení, žízeň, bolest, astenické stavy. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě 
do 25 °C. Targin 5 mg/2,5 mg uchovávejte v původním obalu. Obsah balení: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollogasse 16–18, Vídeň, Rakousko. Registrační čísla: 65/467-
470/09-C. Datum revize textu: 20.7.2015.
Před použitím přípravku se seznamte s úplným souhrnem údajů o přípravku. Přípravek podléhá ustanovením zákona o návykových látkách a je 
vydáván pouze na zvláštní lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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Pátek 6. listopadu 2015
17.00 Slavnostní zahájení

 MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.,

 doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

17.15–19.00 Přednáškový blok I

 Předsedající: MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

 Zrcadlové neurony – doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. 

 Dědičné metabolické poruchy v neurologické praxi – MUDr. Helena Jahnová 

 Satelitní sympozium společnosti GENZYME, a Sanofi company

Od 20.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

Sobota 7. listopadu 2015
8.30–10.30 Přednáškový blok II 

 Předsedající: MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

 Léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody  – „jednou měř, rychle řež“! – 

MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO 

 Dispenzarizace pacientů po cévní mozkové příhodě – doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. , FESO

 Botulotoxin při spasticitě po cévní mozkové příhodě – co, kdy a jak dělat – 

MUDr. Eduard Minks, Ph.D.

 Současné trendy v rehabilitaci po cévních mozkových příhodách – 

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, MUDr. Stanislav Horák, prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., 

Mgr. Martina Trasová, Ph.D., MUDr. Gabriela Krejstová, MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., 

doc. MUDr.  Robert Mikulík, Ph.D. 

10.30–11.00 PŘESTÁVKA

11.00–13.00 Přednáškový blok III

 Předsedající: MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

 AIDP a CIDP – diagnostická kritéria a diferenciální diagnostika – 

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 

 Roztroušená  skleróza v  hraničních věkových skupinách 

(rané dětství a starší populace) – MUDr. Olga Zapletalová, MUDr. Jaroslav Havelka, 

MUDr. Radim Píža, MUDr. Ivana Woznicová, MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. 

 JC virus, PML – MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 Variabilita manifestace Huntingtonovy choroby – MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

 Těhotenství žen s epilepsií – MUDr. Jana Zárubová
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14.00–15.00 WORKSHOP

 Akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie – 

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. Petr Hon 

Sobota 7. listopadu 2015
8.30–11.00 Neurologický seminář pro sestry 

 odborná garantka Mgr. Petra Krulová

 Repetitivní magnetická stimulace u pacientů s chronickým tinnitem a hypakuzí – 

MUDr. Petra Migaľová, Mgr. Petra Krulová, MUDr. Martin Formánek, 

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO, MUDr. Hana Zakopčanová Srovnalová, Ph.D.

 Přehled screeningových nástrojů hodnotících kognitivní funkce v českých podmín-

kách – Mgr. Petra Krulová, Mgr. Andrea Goldírová, PhDr. Dagmar Beránková, 

Mgr. Gita Gebauerová

 Problémový pacient z pohledu laborantky spánkového centra – Milada Sedláková

 Léčba Lemtradou u nemoci roztroušená skleróza – Ivana Volná, DiS.

 Ošetřovatelská péče o monstrózně obézního pacienta s diagnózou tumor mozku – 

Alena Lehnerová, DiS., Jana Růžičková, Tereza Kučerová

 Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci – 

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

 Komunikace s psychiatrickým pacientem – Mgr. Jan Vantuch

 Relaxační techniky – praktický nácvik – Bc. Vlaďka Jaremová

Valašsko-lašské neurologické sympozium
Hotel Soláň, Karolinka, 6.–7. 11. 2015
POŘADATEL /  Společnost SOLEN, s.r.o.

ZÁŠTITA /  Neurologická klinika FN, Ostrava
 Neurologie a léčba bolesti, s. r. o., Valašské Meziříčí

GARANTI AKCE / MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.

ORGANIZÁTOR / SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Elblová, 585 203 086, 777 557 413, elblova@solen.cz
Programové zajištění: Mgr. Zdeňka Bartáková, 585 242 681, 777 557 416, bartakova@solen.cz
Zajištění výstavních ploch: Ing. Lenka Mihulková, 233 340 201, 734 567 854, mihulkova@solen.cz



Zkrácená informace o přípravku Betaferon® 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Kvalitativní a kvantitativní složení: Rekombinantní interferonum beta-1b 250 mikrogramů (8.0 mil. IU) v 1 ml naředěného roztoku. Indikace: Léčba 
pacientů s jedinou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, k jejíž léčbě bylo nutno podat intravenózně kortikoidy. U těchto pacientů byla 
vyloučena jiná možná diagnóza a bylo u nich stanoveno vysoké riziko klinicky definitivní roztroušené sklerózy; léčba pacientů s relaps-remitentní formou 
roztroušené sklerózy se dvěma nebo více relapsy v posledních dvou letech; léčba pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy, 
u aktivního onemocnění projevujícího se relapsy. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka Betaferonu je 250 mikrogramů (8.0 mil. IU) obsažená 
v 1 ml roztoku aplikována subkutánně obden. Kontraindikace: Zahájení léčby v těhotenství, známá přecitlivělost na přirozený či rekombinantní interferon 
beta, na lidský albumin nebo na jinou pomocnou látku, závažná depresivní porucha a/nebo suicidální myšlenky, dekompenzované onemocnění jater. Zvláštní 
upozornění a opatření pro použití: Pacienty trpící depresí je třeba během léčby Betaferonem pečlivě sledovat a náležitě léčit. Zvýšená opatrnost je nutná 
při podání pacientům, kteří trpí epilepsií, zvláště pokud není nemoc antiepileptiky dostatečně kontrolována. Během léčby přípravky obsahujícími interferon 
beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu na podkladě různých nefropatií. Doporučuje se pravidelné monitorování časných známek nebo symptomů, 
např. otoků, proteinurie nebo poruchy funkce ledvin, a to zejména u pacientů, kteří mají zvýšené riziko renálního onemocnění. Nefrotický syndrom: Během 
léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu spojeného s různými nefropatiemi. Doporučuje se pravidelně 
sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy funkce ledvin, zejména u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. 
Trombotická mikroangiopatie (TMA): V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické mikroangiopatie projevující 
se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Mezi časné klinické příznaky 
patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce 
ledvin. Jestliže je diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu, přičemž se doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Betaferon. Interakce 
s jinými léčivými přípravky: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Těhotenství a kojení: Dostupné údaje naznačují možné zvýšené riziko spontánních 
potratů. Začínat léčbu v  těhotenství je kontraindikováno. Není známo, zda se interferon beta-1 b vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem 
k nebezpečí závažných nežádoucích reakcí na Betaferon u kojených dětí je třeba rozhodnout, zda ukončit kojení nebo ukončit léčbu Betaferonem. Nežádoucí 
účinky: Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky je komplex příznaků podobných chřipce (horečka, bolest kloubů, malátnost, pocení, bolest hlavy 
a svalů), lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, otok, zblednutí, zánět, bolest). Zvláštní opatření pro uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 
Chraňte před mrazem. Druh obalu a obsah balení: Injekční lahvička (s práškem pro injekční roztok), předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem. 
Velikost balení: 15 injekčních lahviček s práškem a 15 předplněných injekčních stříkaček s rozpouštědlem. Registrační číslo: EU/1/95/003/005. Datum 
registrace: 30. 11. 1995. Způsob výdeje a hrazení: Lék je vydáván pouze na lékařský předpis a  je hrazen z prostředků veřejného pojištění. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo. Datum poslední revize textu: 26. 8. 2014. Další informace získáte v úplné informaci 
o přípravku nebo na adrese: BAYER, s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5, tel.: +420 266 101 111, fax: +420 266  101 957, www.bayer.cz.
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Přednáškový blok I
Předsedající: MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
pátek / 6. 11. 2015 / 17.15–19.00

Zrcadlové neurony
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. 

Neurologická klinika a Centrum klinických 

neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze

Zrcadlové neurony byly objeveny počátkem 

90. let 20. století v rámci výzkumu chování maka-

ků. G. Rizzolatti detekoval aktivitu určité populace 

neuronů v motorické kůře makaka při uchopení 

arašídu. Překvapivé bylo zjištění, že tyto buňky 

byly srovnatelně aktivní i v situaci, kdy makak ne-

vyvíjel vlastní motorickou činnost, ale jen pozo-

roval při manipulaci s arašídem jiného makaka. 

Pokud tedy pozorování i realizace téže činnosti 

aktivuje stejnou neuronální populaci u makaků, lze 

předpokládat podobný mechanizmus i v lidském 

mozku. Koncept zrcadlových neuronů nabízí mož-

né vysvětlení mechanizmů řady složitých procesů 

od verbálních a nonverbálních komunikačních 

procesů přes chápání souvislostí, rozhodování, 

empatii až po autizmus nebo teorie vzniku řeči. 

Přednáška přehledně představí koncept zrcadlo-

vých neuronů na různých úrovních (neuronální 

mechanizmy, kognitivní aspekty, teorie mysli) 

a nabídne i kritické pohledy současné neurovědy. 

Dědičné metabolické poruchy 
v neurologické praxi
MUDr. Helena Jahnová

Ústav dědičných metabolických poruch, 

1. LF UK a VFN v Praze

Dědičné metabolické poruchy (DMP) jsou 

klinicky a geneticky heterogenní skupina nemocí, 

jejichž příčinou je přítomnost mutací v genech 

kódujících proteiny, které zajišťují intracelulární 

(intermediární) metabolizmus. Mutace vedou 

ke snížení produkce konkrétního proteinu nebo 

ke tvorbě abnormně fungujícího proteinu s ná-

sledným negativním efektem na funkci buněk, 

tkání, orgánů a celého organizmu. Klinická sym-

ptomatologie většiny DMP zahrnuje i příznaky 

postižení nervového systému, úvaha o možné 

DMP by proto měla být součástí neurologické 

diferenciální diagnostiky ve všech věkových ka-

tegoriích. Incidence DMP jako skupiny je aktuálně 

odhadována kolem 1:500. V ČR je každoročně 

diagnostikováno kolem 150 nových pacientů, tr-

vale stoupá zastoupení pacientů dospělého věku. 

Diagnostika DMP je složitý proces, vyžadu-

jící úzkou spolupráci kliniků se specializovaným 

metabolickým centrem. Organizace spoluprá-

ce se v různých zemích liší, v ČR je diagnostika 

i léčba DMP výrazně centralizovaná. Diagnostika 

probíhá na úrovni klinické (klinický obraz, rodi-

ná anamnéza, standardní biochemické nálezy, 

výsledky zobrazovacích a elektrofyziologických 

metod), speciální metabolické (vyšetření na úrov-

ni metabolitů, enzymové eseje, histopatologické 

metody) a molekulárně genetické (různé meto-

dy analýzy DNA, případně RNA). Významnou 

součástí diagnostiky DMP je novorozenecký 

screening vybraných poruch, jejichž konkrétní 

Lékařská sekce
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spektrum odráží specifickou situaci v různých 

zemích. V ČR nyní novorozenecký screening DMP 

zahrnuje 13 poruch, od příštího roku by měl být 

rozšířen o další tři testované jednotky. 

Jak pro diagnostiku DMP, včetně interpretace 

laboratorních nálezů, tak pro zajištění komplex-

ní péče o diagnostikované pacienty je důležitá 

informovanost kliniků v oblasti genetiky a mo-

lekulární biologie. Stanovení diagnózy DMP má 

význam pro pacienta, jde však také o geneticky 

významnou situaci v rodině, která by měla být 

pacientovi i dalším relevantním členům rodiny 

správně vysvětlena, včetně nabídky postupů, 

které mohou genetická rizika v rodině snížit (ge-

netické poradenství). Genetické poradenství má 

přísná etická pravidla, je proto třeba, aby speci-

alisté jednotlivých oborů úzce spolupracovali 

s klinickým genetikem. 

Dostupnost a výměna informací, společně 

s rozvojem nových technologií, vedly k proniknutí 

původně biochemické a převážně pediatrické pro-

blematiky DMP do dalších oblastí medicíny. V dia-

gnostice DMP je důležitý komplexní přístup, kdy 

klinické nálezy jsou komplementární k výsledkům 

biochemických a molekulárně genetických analýz. 

Izolovaně má každá ze zmíněných diagnostických 

metod, včetně DNA analýzy, svá omezení. Zlepšení 

diagnostiky DMP a mezinárodní sdílení informací 

změnily názory na výskyt a klinické projevy řady 

chorob a vedly k většímu zájmu farmaceutických 

firem o vývoj nových léčiv. Díky tomu se v poslední 

době významně rozšířilo spektrum DMP, jejichž 

průběh lze pozitivně léčebně ovlivnit. 

Z  didaktického hlediska lze DMP rozdě-

lit na poruchy metabolizmu malých molekul, 

klinicky zpravidla s  akutním/intermitentním 

průběhem (např. organické acidurie, poruchy 

mitochodriální beta-oxidace mastných kyselin, 

poruchy v cyklu močoviny), a poruchy metabo-

lizmu komplexních molekul, většinou s chronic-

kým progresivním průběhem (např. lysosomální 

a peroxisomální onemocnění, kongenitální poru-

chy glykosylace). Systém mezinárodní klasifikace 

DMP vychází z aktuálních znalostí metabolických 

drah, jednotlivé poruchy ve skupinách jsou pak 

určeny označením příslušného genu, případně 

proteinu. Jako synonyma se však často užívají 

původní názvy (např. Tay-Sachsova nemoc je 

synonymem pro deficit beta-hexosaminidázy A). 

Součástí příspěvku jsou kazuistiky demon-

strující popisovanou problematiku. 

Závěr: Komplexní diagnostika a adekvátní léč-

ba velké části dědičných metabolických poruch 

je v ČR dostupná pro pacienty všech věkových 

kategorií. Předpokladem včasného stanovení dia-

gnózy a zajištění přiměřené péče je všestranná 

informovanost kliniků o této problematice. 

S podporou grantu MZ ČR – RVO VFN64165.
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Léčba akutní ischemické cévní 
mozkové příhody– 
„jednou měř, rychle řež”!
MUDr. Tomek Aleš, Ph.D., FESO 

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, 

Praha

Ročně v České republice zemře na cévní 

mozkovou příhodu takřka 11 000 lidí. Zhruba 

v 85 % jde o ischemickou CMP při uzávěru moz-

kové tepny. Jedinou kauzální léčbou je rekana-

lizační léčba – intravenózní trombolýza a/nebo 

trombektomie. Cílem je záchrana tkáně penum-

bry, ischemického polostínu. Každou minutu 

trvání ischemické CMP v povodí a. cerebri me-

dia odumře 2 000 000 neuronů, 14 000 000 000 

synapsí a 12 000 metrů myelinizovaných vláken.

U pacientů do 4,5 hodin od vzniku ischemické 

CMP je metodou první volby podání systémové 

trombolýzy. V posledních letech došlo k rozšíření 

indikací podání trombolýzy – z léčby prokazatelně 

profitují i pacienti vyššího věku (nad 80 let) nebo 

pacienti s lehčím neurologickým nálezem (NIHSS 

pod 4 body). Pokud je prokázaný uzávěr velké moz-

kové tepny, je indikována současná endovaskulární 

mechanická léčba stent retrievery – trombektomie. 

Limitem pro trombektomii u většiny pacientů je 6 

hodin. Současně musí být splněny základní indikač-

ní podmínky – minimální časné ischemické změny 

(ASPECTS>6, existence kolaterálního oběhu nebo 

perfuzní zobrazení s průkazem penumbry). Podání 

trombolýzy by nemělo zdržet trombektomii a zá-

roveň čekání na trombektomii by nemělo zdržet 

podání trombolýzy.

Při všech rekanalizačních taktikách je klíčovým 

parametrem doba do zahájení rekanalizace, je nutné 

sledovat časové parametry léčby: od vstupu do ne-

mocnice k podání trombolýzy, k vpichu do třísla 

a k úspěšné trombektomii. Mělo by platit: jednou 

měř a rychle řež, jen tak může pacient profitovat. 

Dispenzarizace pacientů po cévní 
mozkové příhodě 
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO 

Komplexní cerebrovaskulární centrum,

FN Ostrava 

Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Cévní mozková příhoda (CMP) zaujímá třetí 

místo v úmrtnosti a první místo v invaliditě ze 

všech onemocnění. Incidence mozkového is-

chemického infarktu je v České republice 219/100 

000 obyvatel a celkem všech typů CMP 300/100 

000. Vedle vysokého výskytu se na společenské 

závažnosti cerebrovaskulárních chorob spolu-

podílí také úmrtnost a invalidita. Úmrtnost činí 

v průběhu tří měsíců po cévní mozkové příhodě 

(CMP) 15–20 %. I přes posun v možnostech akutní 

léčby se počet invalidních lidí po cévní mozkové 

příhodě pohybuje v rozmezí mezi 20–30 %. 

Cerebrovaskulární poradny jsou neurologické 

ambulance, součástí kterých jsou také neuroso-

nologické laboratoře. Ambulantní péče u paci-

entů po CMP v cerebrovaskulárních poradnách 
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zahrnuje následující cíle: 1. diagnostikovat subtyp 

iCMP, 2. nastavit preventivní terapii, 3. posoudit 

soběstačnost pacienta a navrhnout rehabilitační 

péči, 4. dispenzarizovat rizikové pacienty po CMP. 

Etiopatogenetická klasifikace iCMP je postave-

na na klinickém obraze a výsledcích pomocných 

vyšetření. Nejběžněji užívanou klasifikací v běžné 

klinické praxi je klasifikace TOAST (Trial of Org 10 172 

in Acute Stroke Treatment) a klasifikace A-S-C-O ( A – 

atherosclerosis, S – small vessel disease, C – cardiac 

source, O – other cause). Obě klasifikace popisují 

exaktně příčinu ischemické CMP a umožňují nasa-

zení účinné sekundární preventivní terapie. 

Indikace k následné ambulantní či ústavní 

rehabilitační léčbě je přímo závislá na posouzení 

výsledného klinického stavu pacienta po CMP 

dle modifikované Rankinovy škály. 

Obsahem prezentace jsou také kazuistiky 

vybraných specifických příčin CMP: lakunární 

infarkt, disekce vnitřní karotidy, kardioembolický 

iktus, embolizace z neznámého zdroje (ESUS).

Botulotoxin při spasticitě po cévní 
mozkové příhodě – 
co, kdy a jak dělat
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.

1. neurologická klinika LF MU 

a FN u sv. Anny, Brno

Cévní mozková příhoda (ischemická, he-

moragická, infarkt/y při trombóze splavů nebo 

subarachnoidálním krvácení) je se svojí incidencí 

závažným zdravotním problémem. Na disabilitě 

po mozkovém infarktu se značným dílem podílí 

spastický syndrom. Spastický syndrom (neboli 

syndrom horního motoneuronu) v sobě zahrnuje 

tyto symptomy: spastická dystonie (patologické 

napětí svalu v klidu se změněným držením kon-

četiny), klonus, spazmy, kokontrakce a patologické 

synkineze, zvýšené a deliberované reflexy, parézu 

a zkrácení svalu (Štětkářová, 2013). Termín spasti-
cita je u nás používán ve dvojím odlišném smys-

lu – v původním smyslu pro patologické zvýšení 

tonu svalu v závislosti na rychlosti protažení (jako 

symptom spastického syndromu – viz výše), ane-

bo jako zkrácený termín (synonymum) pro celý 

spastický syndrom a v tomto smyslu ho budeme 

používat i my. Z výše popsaných příznaků rezultuje 

funkční omezení pacienta, bolest, zhoršení sociál-

ních kontaktů, ztráta zaměstnání a mnoho dalšího. 

V konečném důsledku dojde ke zhoršení kvality 

života pacienta s významným dopadem na rodinu 

a společnost. Abychom si klinicky situaci popsali, 

využíváme kromě běžného neurologického vy-

šetření lokální vyšetření spasticity. Zaměřujeme se 

na posturu končetiny, tonus, sílu, aktivní a pasivní 

hybnost v jednotlivých kloubech končetiny a na její 

funkci. Pro popis a sledování situace nám slouží 
škály – je to především modifikovaná Ashwortova 

škála (MAS, škála na spasticitu jako symptomu), test 

svalové síly (MRC škála), rozsah pohybu v kloubech 

(ROM škála), stanovení disability pacienta (DAS šká-

la) a další. Důležité je stanovit si cíl, kterého chceme 

s pacientem při terapii dosáhnout (GAS škála). Cíle 
mohou být různé – např. snížení bolesti, zlepšení 

hygieny, pozice končetiny, zlepšení funkce v úcho-

pu, oblékání. Měly by být realistické. Při terapii spas-

ticity je potřeba postupovat komplexně. Z mnoha 

okolností je zásadní fyzioterapie (a ergoterapie), 

spolupráce rodiny/ošetřovatelů a snad nejdůleži-

tější je vůle a spolupráce pacienta. Velmi důležité 

místo zaujímá botulotoxin, který znamenal zásadní 

mezník v historii terapie spasticity. Botulotoxin je 

lék, který je schopen významně a pozitivně ovlivnit 
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většinu symptomů na postižené končetině – ty-

picky spastickou dystonii, spazmy, spasticitu, klo-

nus, kokontrakce, zkrácení svalu a umožnuje také 

částečně deliberovat „uvězněnou svalovou sílu 

ve spasticitě“. Tím také umožní daleko větší efekt 

fyzioterapie, která je po infarktu pro pacienta ne-

postradatelná. Botulotoxin je chemická substance, 

získaná z bakterií Clostridium botulinum, která se 

po intramuskulární injekci dostává do terminálního 

zakončení axonu, znemožní exocytózu acetylcho-

linu do nervosvalové ploténky a způsobí tzv. che-

modenervaci svalových vláken. Působí ve svalu 

jak na vlákna extra, tak intrafuzální, tedy kromě 

lokálního působení, ovlivňuje i zpětnovazebné 

centrální mechanizmy, které spasticitu generují. 

Aplikovaný botulotoxin začne působit přibližně 

za 7 dní, maximum účinku je rozvinuto za měsíc 

a efekt odeznívá za 3 měsíce. Pacienti tedy chodí 3x 

až 4x do roka na opakované injekce. Výhoda tohoto 

dočasného efektu je, že lékař může opakovaně 

modifikovat terapii podle vývoje pacienta – měnit 

cílová místa aplikace, zvyšovat či snižovat dávku, 

měnit interval podání. Nežádoucí účinky jsou velmi 

vzácné, nezávažné a pozitivní efekt botulotoxinu 

je zřejmý jak ze stovek studií, tak z bohaté klinické 

praxe. Pro naši praxi a terapii spasticity je důležitý 

český standard: Standard komplexní léčby spasti-

city po cévní mozkové příhodě (Ehler, Vaňásková et 

Štětkářová, 2009) a dále zahraniční konsensy vzniklé 

z mezinárodních panelů odborníků (Wissel et al., 

2009; Sheean et al., 2010; Olver et al. 2010). V zásadě 
platí, že pacient po cévní mozkové příhodě má být 

velmi časně a pravidelně sledován stran rozvoje 

spasticity. V případě nástupu spasticity, která je 

klinicky významná (působí jakékoliv omezení pa-

cienta), pacienta konzultujeme v centru, které se 

terapií botulotoxinem zabývá. Aplikace botulotoxi-

nu nemá smysl bez současné spolupráce pacienta, 

rodiny/ošetřovatelů a fyzioterapie (protahování 

svalů a rehabilitační postupy). Botulotoxin nám 

může ve většině případů významně zlepšit kvalitu 

života pacienta. 
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Úvod: Cílem neuro-rehabilitace (RHB) je ob-

nova nezávislého, plnohodnotného tělesného 

a duševního života osob s neurologickým one-

mocněním nebo zmírnění trvalých následků pro 

život a práci člověka. V prvních fázích RHB se uplat-

ňuje tzv. léčebná rehabilitace, prováděná ve zdra-

votnických zařízeních. Na ni navazuje sociální 

rehabilitace, jejímž cílem je zajistit podmínky ná-

vratu do společnosti, u osob v produktivním věku 

se uplatňuje pracovní rehabilitace, která připravuje 

pacienta k pracovnímu uplatnění a pak zařazuje 

do pracovního procesu. Rehabilitaci zajišťuje tým 

odborníků (rehabilitační tým) složený z lékařů, 

fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních ses-

ter, psychologa, logopeda, protetika, sociálního 

pracovníka. Zásadní terapeutickou roli v léčeb-

né rehabilitaci hraje fyzioterapie a ergoterapie. 

Terapeutickými metodami jednak facilitujeme 

inhibované a jednak tlumíme hyperfunkční neu-

rony (např. tlumíme spasticitu, rigiditu,…). Byla 

vypracována celá řada fyzioterapeutických kon-

ceptů a metod léčby neurologických pacientů. 

Nejdůležitější a v ČR nejpoužívanějšími jsou tera-

pie založené na neurofyziologickém podkladě, 

a to: proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

– PNF (Kabat, Knottová, Vossová), koncept NDT 

manželů Bobathových a Vojtova reflexní loko-

moce (RL). Vedle fyzioterapeutických postupů 

hrají v neurorehabilitaci velkou roli ergoterapeu-

tické metody. Ergoterapie usiluje prostřednictvím 

smysluplného zaměstnávání o zachování běž-

ných denních, pracovních a zájmových činností, 

podporuje začlenění jedince v běžném životě. 

Ergoterapeut také po konzultaci s lékařem a dal-

šími spolupracovníky navrhuje a zkouší používání 

různých kompenzačních pomůcek.

Nové trendy: V posledních letech dochází 

k novým přístupům v diagnostice a léčbě resp. 

rehabilitaci neurologických pacientů. Zvláště 

s konceptem iktových center pozorujeme nárůst 

nových a inovovaných terapeutických konceptů, 

jako je CI-terapie, zrcadlová terapie, současná 

kombinace několika různých terapeutických po-

stupů, využití robotických zařízení (roborehabi-

litace), virtuálních prostředí, transkraniální mag-

netické stimulace nebo intervenční rehabilitace.

Nejčastějšími komplikacemi omezujícími 

rehabilitaci hybnosti u pacientů po cévní moz-

kové příhodě (CMP, iktu) bývá rozvoj spasticity, 

bolestivé rameno, nestabilní koleno, oslabení 

peroneální svalové skupiny. 

Novými terapeutickými způsoby – kombinací 

aplikace botulotoxinu (BTX) a RHB postupů včetně 

dynamického dlahování a využití fyzikální terapie 

se snažíme ovlivnit (zmírnit) spasticitu a obnovit 

optimální funkci končetin a trupu. Aplikaci botulo-

toxinu provádíme ve spolupráci s neurologickým 

pracovištěm (neurologické oddělení Prostějov 

SMN), kdy se účinek projevuje jeden až dva týdny 

po aplikaci a přetrvává dva až tři měsíce – během 

nichž je prováděna intenzivní ucelená rehabilitace. 

Účinné je cílené podávání botulotoxinu do nejvíce 

spastických svalů po zhodnocení EMG nálezu 

a pod sonografickou kontrolou.

Závěr: Zlepšení zdravotního stavu pacientů 

po cévní mozkové příhodě (iktu) závisí nejen 

na včasné léčbě v akutním stadiu, ale i na správ-

né organizaci další léčby, včetně všech složek 

rehabilitace s využitím všech možných i nových 

způsobů terapií. Dobře zajištěná rehabilitace 

zmírní následky onemocnění a navrátí co nejvíce 

nemocných do nezávislého optimálního života.
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Přednáškový blok III
Předsedající: MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
sobota / 7. 11. 2015 / 11.00–13.00

AIDP a CIDP – diagnostická kritéria 
a diferenciální diagnostika
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurologická klinika PKN 

a Fakulta zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice

Úvod: Syndrom Guillainův a Barrého (GBS) za-

hrnuje demyelinizační i primárně axonální formy 

akutní polyradikuloneuritidy. Akutní zánětlivá de-

myelinizační polyradikulitida (AIDP) se u typických 

forem vyznačuje téměř symetrickým rozvojem 

paréz a méně poruch čití. Nejprve jsou postižena 

akra končetin i oblasti kořenů a pak se postupně 

parézy i poruchy čití šíří na celé končetiny, trup i hla-

vové nervy. V patogenezi má důležitou roli tvorba 

protilátek proti gangliosidům obalů periferních 

nervů i porucha hemato-nervové bariéry. Ta je po-

rušena jak proximálně (kořeny, spinální ganglia), tak 

i distálně. Postižení je multifokální a je podkladem 

mírně asymetrického postižení periferních nervů, 

paréz, poruch čití, autonomních poruch.

Chronická zánětlivá demyelinizační polyneu-

ropatie (CIDP) má v patogeneze poruchu hemato-

-nervové bariéry, a tu lze podle jednotlivých forem 

diferencovat (DADS – distální autoimunitní syme-

trická polyneuropatie – má poruchu bariéry téměř 

vyhradně akrálně, MADSAM – multifokální získaná 

demyelinizační senzitivní a motorická neuropatie 

– má výraznější poruchu bariéry ve středních seg-

mentech končetin). Klinicky se projevuje parézami, 

výraznějšími poruchami čití, výraznou asymet-

rií postižení, poměrně nevýrazným postižením 

autonomního systému a nejčastěji atakovitým 

průběhem. V bioptických preparátech postiže-

ných nervů se nacházejí známky demyelinizace, 

remyelinizace a infiltráty zánětlivých buněk.

Diagnostická kritéria: Hlavním klinickým kri-

tériem AIDP je progredující slabost alespoň jedné 

končetiny se snížením až nevýbavností reflexů 

a charakteristickým průběhem s rozvojem do čtyř 

týdnů od počátku onemocnění. Podpůrnými kri-

térii jsou – rychlá progrese, relativní symetrie, malé 

senzitivní projevy, časté postižení hlavových nervů, 

autonomní dysfunkce a proteinocytologická diso-

ciace v likvoru. Demyelinizační typ léze je velmi 

přesně prokazatelný při EMG – bloky vedení, delší 

distální motorická latence, latence a perzistence 

F-vln, časová disperze sumačního svalového akč-

ního potenciálu. Teprve později nastupují i další 

známky léze myelinové pochvy (zejména projevy 

remyelinizace – rychlosti vedení, chronisperze).

CIDP je klinicky charakterizována rozvojem po-

stižení motorických i senzitivních vláken, který je 

delší než osm týdnů. Vzhledem k častým atypickým 

formám je klinický nález značně rozdílný. Existují 

i čistě motorické formy, formy distální i proximální. 

V likvoru je typická proteinocytologická disociace. 

Existuje přesně vypracovaná neurofyziologická dia-

gnostika CIDP (snížení rychlosti vedení motorickými 

vlákny o 30 % pod dolní hranici normy ve dvou 

nervech, blok vedení s poklesem arey o více než 

50 % při proximální stimulaci ve dvou nervech, 

distální motorická latence, F-vlny, chronodisperze 
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a současným kritériem je i prodloužení trvání su-

mačního svalového potenciálu – CMAP – pro n. 

medianus i n. ulnaris – při distální stimulaci).

Diferenciální diagnostika: AIDP je nutno 

odlišit od axonálních forem GBS (tedy od AMAN 

a AMSAN), od CIDP s akutním začátkem, jiné 

polyneuropatie, myastenie, míšní léze, infekční 

neuropatie.

CIDP je nezbytné diferencovat od jiných neu-

ropatií, včetně multifokální motorické neuropatie 

– MMN, a od AIDP.

V diferenciální diagnostice mezi AIDP a CIDP 

je důležitý průběh onemocnění (u CIDP progrese 

delší než osm týdnů), proteinocytologická disocia-

ce v likvoru (u AIDP často až druhý týden), přítom-

nost poruch čití (více u CIDP), poruch hlavových 

nervů (více u AIDP), autonomních poruch (více 

u AIDP), tíže postižení (menší u CIDP – nemocný 

je většinou schopen chůze), postižení dýchacích 

svalů (u AIDP asi ve 30 % nutná umělá ventilace, 

u CIDP jen výjimečně), efekt léčby – příznaky CIDP 

dobře regredují po vyšších dávkách kortikoidů. 

Závěr: AIDP i CIDP jsou zcela samostatné klinic-

ké jednotky, které mají rozdílný výskyt, patogenezi, 

průběh i léčbu. Přesné rozlišení těchto dvou jedno-

tek i dalších forem autoimunitních neuropatií vyža-

duje jak klinické, tak i neurofyziologické zkušenosti.

Roztroušená skleróza v hraničních 
věkových skupinách 
(rané dětství a starší populace) 
MUDr. Olga Zapletalová1, 

MUDr. Jaroslav Havelka2, MUDr. Radim Píža1, 

MUDr. Ivana Woznicová1, 

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.1

1Neurologická klinika FN, Ostrava
2Ústav radiodiagnostiký FN, Ostrava

Patologické autoimunitní pochody s rozvo-

jem řetězce zánětlivých a neurodegenerativních 

změn, které se v různé časové periodě projeví 

neurologickými příznaky a splňují diagnostická 

kritéria pro klinicky izolovaný syndrom nebo 

roztroušenou sklerózu vznikají především u mla-

dých dospělých ve věku 18–30 let. Přesto však 

výskyt tohoto onemocnění v  raném dětství, 

adolescenci a vznik v pozdním věku vzbuzuje 

stále větší pozornost. Onemocnění u každé této 

věkově ohraničené skupiny má své charakteristic-

ké rysy a specifické znaky v klinickém nálezu i při 

vyšetření MR a moku mozkomíšního.

U 2–10 % nemocných se roztroušená skleróza 

(RS) (zahrnujeme sem klinicky izolovaný syndrom 

i definitivní roztroušenou sklerózu) manifestuje 

u dětí a mladistvých do 18 let. Většinou se skupina 

rozděluje na infantilní RS do 12 let a juvenilní – 

adolescentní do 16 (18) let. Proti dospělým jsou 

rozdíly v prevalenci pohlaví, do puberty je poměr 

chlapců a dívek 1 : 1, následně začínají převažovat 

nemocné dívky. Přes 95 % RS vzniklých do 18 let 

má relabující/remitující (RR/RS) průběh. Výskyt pri-

márně progresivního typu je neobyčejně vzácný. 

Studie, které srovnávají průběh RS v prepubertál-

ním věku a v adolescenci, ukazují, že vznik prvních 

klinických příznaků v adolescenci, pozitivní nález 

v likvoru a optická neuritida jsou spojeny s vyšším 

rizikem rozvoje RS, zatímco vznik onemocnění 

před pubertou, přítomnost víceložiskového ná-

lezu a transverzální myelitida představují nižší 

riziko. Také likvorový nález jeví rozdíly v pozitivitě 

oligoklonálních pásů a buněčném profilu v zá-

vislosti na věku s tendencí se měnit v průběhu. 

Jako rizikový faktor je zmíněna také nízká hladina 

vitaminu D. Děti mají v průměru delší čas od první 

ataky k přechodu do sekundárně progresivní fáze 
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Zvláštní upozornění: přípravek Copaxone 
musí být podáván pouze ve formě subkutánní 
injekce. U pacientů s renální insufi ciencí musí 
být během léčby přípravkem Copaxone sle-
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těji pozorovanými nežádoucími účinky jsou 
reakce v místě vpichu –  erytém, bolest, za-
tvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenziti-
vita. Může se vyskytnout bezprostřední po-
stinjekční reakce: vazodilatace, bolest na 
hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie. 
Zvláštní opatření pro uchovávání: ucho-
vávejte předplněné injekční stříkačky v kra-

bičce, aby byl přípravek chráněn před svět-
lem. Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). 
Jestliže předplněné injekční stříkačky nemo-
hou být uchovávány v chladničce, mohou 
být jednorázově uchovány při pokojové tep-
lotě (15 °C–25 °C) maximálně jeden měsíc. 
Po této jednoměsíční lhůtě musí být vráceny 
k uchovávání do chladničky (2 °C– 8 °C). 
Velikost balení: 3 nebo 12 předplněných 
injekčních stříkaček obsahujících 1 ml in-
jekčního roztoku nebo multipak obsahující 
36 (3 balení po 12) předplněných injekčních 
stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roz-
toku. Na trhu nemusí být všechny velikosti ba-
lení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva 
Pharmaceuticals CR, s.r.o, Praha, Česká re-
publika. Registrační číslo: 59/ 043/ 15- C. 
Datum první registrace/  prodloužení: 
21. 1. 2015. Před předepsáním léku se se-

znamte se Souhrnem údajů o přípravku. 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lé-

kařský předpis. Přípravek je hrazen z pro-

středků veřejného zdravotního pojištění. 

Reference: 1. Khan O et al. Ann Neurol. 2013: 73; 705–713. 2. Johnson KP et al. The Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Neu-
rology. 1995; 45: 1268–1276. 3. Comi G et al. Ann Neurol. 2011; 69: 75–82. 4. Comi G et al. European-Canadian Glatiramer Acetate 
Study Group. Ann Neurol 2001; 49: 290–297. 5. Wolinsky JS et al. MS and Related Disorders 2015: 4; 370–376.
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RS, ale časově jsou v tomto stadiu nemoci v nižším 

věku, než když RS vznikne v dospělosti. Klinický 

neurologický nález velmi dobře reaguje na léčbu 

kortikoidy. Nálezy MR mají splňovat kritérium di-

seminace v prostoru a čase podle revidovaných 

McDonaldových kritérií. Velmi často není rozsah 

a aktivita postižení na MR v souladu s klinickým 

nálezem (bývají vysoce aktivní a četné změny), ale 

zlepšení a pokles aktivity MR nálezu jsou rychlé. 

Klinický nález u nemocných s pozdním vznikem 

RS (první projevy po 50 letech věku) může být 

ovlivněn přidruženými chorobami, jako je cervikál-

ní spondylogenní myelopatie, cerebrovaskulární 

onemocnění, projevy demence nebo parkinsoniz-

mus a další choroby. V klinice převažují motorické 

příznaky, ale vizuální symptomy, optická neuritida 

a dysartrie jsou méně časté. Výskyt senzitivních, 

senzorických příznaků, ataxie, poruchy okulomo-

toriky a změny kognitivní se neliší od ostatních 

RS pacientů. Tito nemocní mají častější chronic-

ké míšní léze. Likvorový nález bývá stejný jako 

u mladší RS populace. Nálezy na MR se lokalizací 

neliší, ale Gadolinium ohraničené léze jsou méně 

frekventní a aktivita demyelinizačních ložisek kle-

sá. Reakce na kortikosteroidy je signifikantně nižší 

než u mladších věkových skupin.

Závěrem uvádíme několik kazuistik zachycu-

jících průběh onemocnění hraničních věkových 

období.

JC virus, PML
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Neurologická klinika FN, Ostrava

Progresivní multifokální leukoencefalo-

patie (PML) byla poprvé popsána v roce 1950 

jako fatální demyelinizující onemocnění CNS. 

Onemocnění vyvolává lidský polyomavirus JCV 

(John Cunningham virus). JCV je virus z čeledi 

Polyomaviridae tvořený dvouvláknovou cirkulár-

ní DNA. Způsob aktivizace JCV není zcela jasný. 

I když je na protilátky proti JCV seropozitivní větší 

část populace, zůstává výskyt PML naštěstí velmi 

vzácným. K rozvoji PML je obecně třeba hluboké 

imunosuprese na straně hostitele, mutace viru ve-

doucí k jeho neurotropizmu a úspěšný průnik viru 

do CNS, kde selektivně infikuje oligodendrocyty 

a astrocyty s následnou závažnou demyelinizací. 

Zpočátku byl výskyt PML zejména v souvis-

losti s hematologickými malignitami a následně 

také u pacientů s HIV infekcí. Až s příchodem 

léčby různých nemocí monoklonálními protilát-

kami se jako závažný nežádoucí účinek u někte-

rých takto léčených nemocných objevila i PML. 

V rámci neurologických onemocnění je dávána 

zejména do souvislosti s léčbou roztroušené skle-

rózy natalizumabem, i když i u některých dalších 

léků pro RS již byla tato komplikace také popsána. 

PML obvykle vzniká jako subakutní onemoc-

nění s progresivním rozvojem multifokálního 

neurologického deficitu v řádu dnů až týdnů, 

přičemž úvodní příznaky většinou bývají neu-

robehaviorální, motorické, řečové a  zrakové. 

K rizikovým faktorům pro rozvoj PML při léčbě 

natalizumabem patří pozitivita na anti-JCV pro-

tilátky v séru, předchozí užívání imunosupresiv 

a delší léčba natalizumabem. Diagnostika může 

být obtížná jak na základě klinického obrazu, tak 

i pomocí MR vyšetření. Definitivní potvrzení při-

nese průkaz viru v mozkomíšním moku pomocí 

metody PCR na DNA JC viru. 

Léčba spočívá zejména v co nejrychlejším od-

stranění natalizumabu z organizmu. Významného 

urychlení tohoto procesu lze docílit plazmaferé-
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zami. Odstranění léčiva z plazmy vede k rych-

lé a účinné restituci imunity, což ale může mít 

za následek rozvoj syndromu zánětlivé rekonsti-

tuce imunitního systému (IRIS), který je třeba léčit 

vysokými dávkami metylprednisolonu. Specifická 

antivirotika proti JCV dosud neexistují. Byly také 

publikovány některé kazuistiky doporučující po-

dání mefloquinu a mirtazapinu a také preventivní 

antiepileptickou léčbu levetiracetamem.

Prognóza JCV asociované s léčbou natali-

zumabem, jakkoli stále znamená více než 20% 

úmrtnost, je daleko lepší než u PML vyskytující se 

u hematologických malignit nebo v souvislosti 

s HIV infekcí. I tak však asi 1/3 přeživších pacientů 

má závažné trvalé neurologické následky.

V každém případě je třeba mít riziko PML 

související s terapeutickými postupy u RS na pa-

měti a vždy u individuálního pacienta pečlivě 

zvažovat riziko : benefit s cílem toto riziko co 

nejvíce minimalizovat.

Variabilita manifestace 
Huntingtonovy choroby
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Neurologická klinika FN, Ostrava Poruba, 

Centrum pro kognitivní poruchy, 

Ambulance pro neurodegenerativní 

onemocnění

Huntingtonova choroba má prevalenci 

1: 20 000 a jedná se jedno z nejznámějších ge-

neticky vázaných neurodegenerativních one-

mocnění, kde je známa přesná lokalizace genu 

a které jsme schopni jednoznačně detekovat 

DNA analýzou. Přenos je autosomálně domi-

nantní, lokalizace genu je na krátkém raménku 

4. chromozomu, kde jsme schopni detekovat 

expanzi CAG repetice. Normální počet těchto 

repetic je 10 až 29 a obvykle se uvádí, že při 

počtu 29–35 repetic jde o možné onemocnění, 

při počtu nad 35 repetic je toto onemocnění 

jisté. Začátek choroby je obvykle ve věku 35–50 

let a průměrná doba přežití je 10–20 let.

V  přednášce je probrán klinický obraz 

Huntingtonovy nemoci, její manifestace a typy 

příznaků. V diagnostice nemoci je naprostou 

samozřejmostí respektování protokolu genetic-

ké diagnostiky s etickými konsekvencemi, a to 

jak u osob již s klinickými projevy, ale i u osob 

v riziku. Podstatná část sdělení se týká možné 

symptomatologické léčby jak hybných poruch, 

tak ale i možných přidružených psychiatrických 

symptomů. Důležitou roli v péči o nemocné 

touto chorobou je i péče ošetřovatelská, v ro-

dinách i v rámci aktivit Společnosti Huntington. 

Přiloženými videokazuistikami je demonstrována 

fenotypická heterogenita Huntingtonovy nemo-

ci a rovněž různá stadia této choroby. 

Těhotenství žen s epilepsií
MUDr. Jana Zárubová

Neurologická klinika, 

Thomayerova nemocnice, Praha

Těhotenství žen s epilepsií je jedno z nej-

komplikovanějších témat. Rozhodování a volby 

ovlivňuje řada faktorů, které mají u jednotlivých 

žen odlišnou váhu. Obtížnost vnímám v rozho-

dování nejen o zdraví matky, ale i vyvíjejícího se 

plodu, budoucího potomka. Moje dlouholeté 

zkušenosti v této oblasti mě přivedly k závěru, 

že nezbývá, než posuzovat každou pacientku 

velmi komplexně a přísně individuálně. Ve své 

prezentaci se pokusím vysvětlit principy sou-
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časného přístupu. Epilepsie není kontraindikací 

těhotenství. Nelze zajistit těhotenství bez rizika, 

ale můžeme je minimalizovat plánováním gra-

vidity, prekoncepčním vyšetřením a nastavením 

optimální léčby, péčí prenatální a postnatální 

ve spolupráci s gynekology. 

Workshop
sobota / 7. 11. 2015 / 14.00–15.00

Akutní zánětlivá demyelinizační 
polyradikuloneuropatie
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.1, 

MUDr. Petr Hon2

1Neurologická klinika PKN a FZS 

Univerzity Pardubice
2Neurologická klinika Ostravské univerzity

Úvod: AIDP (akutní zánětlivá demyelinizační 

polyradikuloneuropatie) je nejčastější formou GBS 

(syndrom Guillainův a Barréův). Jedná se o nej-

častější akutní postinfekční postižení periferního 

nervového systému, jehož podkladem je struk-

turální podobnost některých molekul patogen-

ních mikroorganizmů (např. Campylobacter jejuni, 

Mycoplasma pneumoniae) s gangliosidy myelinové 

pochvy (či axolemy) periferních nervů. Výsledkem 

je tvorba autoprotilátek a rozvoj zánětlivých změn – 

polyradikuloneuritidy. I když incidence není vysoká 

(1,5–2,3 případů na 100 000 obyvatel/rok), bývá 

v neuromuskulárních centrech hospitalizováno 

s diagnózou GBS v průměru 10–15 nemocných 

ročně. GBS je závažná choroba – stále 3–10 % zmírá, 

asi u 25 % je nutno přistoupit k umělé ventilaci, 

po půl roce ještě 20 % nemocných není schopno 

samostatné chůze a ještě po několik další let přetr-

vává výrazná únavnost i svalová slabost.

Diagnostický proces: Nemocný s podezře-

ním na GBS je odeslán na neurologické pracoviště, 

po anamnestickém a klinickém zhodnocení se 

provede EMG vyšetření (je nutno vyšetřit i HK, 

nikoliv jen více postižené DK), provedou se labo-

ratorní odběry (včetně kreatinkinázy, protilátek 

proti gangliosidům, odběrům na patogeny – 

Campylobacter, Mycoplasma, Cytomegalovirus, 

virus Epstein-Barrové, Haemophilus influenzae), 

lumbální punkce (proteino-cytologická disociace 

bývá většinou ve druhém týdnu). V průběhu ně-

kolik hodin je nutno stanovit diagnózu GBS. V di-

ferenciální diagnostice je celá řada chorob, které 

mají podobný klinický nález a kdy je třeba správně 

zhodnotit kliniku, vývoj, pomocná vyšetření – 

zejména EMG. Ještě v den přijetí je nutno zahájit 

cílenou terapii, a to nejlépe na neurologické JIP.

Terapie: Je možno ji rozdělit na základní 

všeobecnou léčbu na neurologické JIP, speci-

fickou imulogickou léčbu i typické komplikace. 

Na terapii se podílí celý tým zdravotníků – lékaři, 

zdravotní sestry, fyzioterapeuti.

Kvalitní péče na neurologické JIP zahrnuje 

monitorování vitálních funkcí, progrese nemoci, 

prevenci a léčbu potenciálních komplikací. Jedná 

se zejména o:

 pravidelnou monitoraci plicních funkcí (vi-

tální kapacita, frekvence dýchání – zpočátku 

každé 2–4 hodiny a později 6–12 hodin),

 sledování autonomních funkcí (TK, frekvence 

srdce, zornice, ileus),
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 testování polykání (např. osmibodový test 

poruch polykání),

 pátrání po bolesti a léčba bolesti (je nutno 

se vyhnout opioidům),

 prevence a léčba infekcí a plicní embolizace,

 prevence dekubitů a kontraktur.

Specifická imunologická léčba
Indikace k zahájení léčby IVIG (intravenóz-

ní podání imunoglobulinů) či plazmaferézy:
 těžce postižení nemocní (neschopni samo-

statné chůze),

 zahájit co nejdříve – v den přijetí; od začátku 

onemocnění do 14 dnů,

 IVIG aplikovat v dávce 0,4 g/kg váhy, po do-

bu 5 dnů – celkem 2 g/kg; možno podat 

i během 2 dnů,

 plazmaferéza – 5×, přitom by se měl celkově 

vyměnit objem plazmy 5×,

 situace, ve kterých není jasný efekt IVIG (GBS 

s lehčím postižením či syndrom Miller-Fisher).

Indikace pro podání další kůry IVIG – 2 g/kg:
 sekundární zhoršení po iniciálním zlepšení či 

stabilizaci (TRF – treatment related fluctuation),

 není jasná indikace u nemocných, kteří nerea-

govali na prvou dávku a nyní stále progredují.

Přijetí na JIP:
 nemocní s GBS (AIDP) by měli být všichni 

přijati na JIP a monitorováni,

 rychle se zhoršující svalová slabost poruchou 

ventilace (vitální kapacita pod 20 ml/kg) či při 

okamžité nutnosti zahájit umělou ventilaci,

 porucha polykání s nebezpečím aspirace 

a plicní infekce,

 těžká porucha autonomních funkcí.

Rehabilitace únavnosti:
 začít fyzioterapii co nejdříve v průběhu nemoci,

 začít s rehabilitací při známkách zlepšení 

hybnosti,

 zvážit speciální tréninkový program pro těž-

kou únavost.

Závěr: AIDP je nejčastější formou GBS. Přes 

závažný průběh s vysokou pravděpobností kom-

plikací je současná léčba na JIP s využitím imuno-

logické léčby, vysokého standardu ošetřovatelské 

péče a zahájení časné rehabilitace úspěšná.
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Neurologický seminář pro sestry
odborná garantka Mgr. Petra Krulová
sobota / 7. 11. 2015 / 8.30–11.00

Repetitivní magnetická 
stimulace u pacientů s chronickým 
tinnitem a hypakuzí
MUDr. Petra Migaľová1, Mgr. Petra Krulová1, 

MUDr. Martin Formánek2, 

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO1, 

MUDr. Hana Zakopčanová Srovnalová, Ph.D.1

1Neurologická klinika FN, Ostrava
2ORL FN, Ostrava

Cíl: Naše studie je zaměřena na ovlivnění 

chronického tinnitu, zlepšení hypakuze a psy-

chického stavu pacientů pomocí aplikace repe-

titivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS). 

Na rozdíl od většiny rTMS studií aplikujeme rTMS 

stimulaci oboustranně a dále stimulujeme i dor-

zolaterální prefrontální kortex ke zlepšení nálady, 

deprese, která se často u pacientů s tinnitem 

vyskytuje. Předpokládáme, že ovlivněním nálady 

dojde k výraznějšímu zlepšení tinnitu.

Metodika: Celkem bude sledováno 60 pa-

cientů. Z toho 20 pacientů (cílená skupina) pod-

stoupí standardní terapii tinnitu (farmakoterapie, 

rehabilitace, hyperbaroroxygenoterapie) a poté 

pětidenní aplikaci rTMS. Dvacet pacientů pod-

stoupí standardní terapii a stimulaci placebo rTMS 

cívkou a 20 pacientů podstoupí pouze standardní 

terapii tinnitu. Soubor tvoří pacienti s tinnitem 

trvajícím déle jak 6 měsíců. Subjektivní vnímání 

tinnitu a deprese je hodnoceno pomocí doplňu-

jících dotazníků (tinnitus reaction questionnaire 

(TRQ), tinnitus handicap questionnaire (THQ), 

tinnitus handicap inventory, Beckova škála depre-

se (BDI –II)). Pacienti před zařazením a po ukončení 

studie budou vyšetřeni audiometricky. 

Výsledky: V  současné době studie pro-

bíhá, kompletní výsledky nejsou k dispozici. 

Očekávaným efektem rTMS je snížení tíže tinnitu 

dle dotazníku minimálně o 10 % a snížení in-

tenzity tinnitu dle audiometrického vyšetření 

minimálně o 10 dB.

Závěr: Předpokládáme, že kombinovaná 

stimulace sluchového kortexu a dorzolaterál-

ního prefrontálního kortexu povede ke snížení 

tinnitu, zlepšení hypakuze a především ke zlep-

šení vnímání tinnitu pacientem a zlepšení jeho 

psychického stavu.

Podpořeno MZ ČR – RVO – FNOs/2015.

Přehled screeningových nástrojů 
hodnotících kognitivní funkce 
v českých podmínkách
Mgr. Petra Krulová1, 2, Mgr. Andrea 

Goldírová1, 3, PhDr. Dagmar Beránková1, 

Mgr. Dita Gebauerová1

1Neurologická klinika FN, Ostrava
2Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, 

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
3Fakulta zdravotnických věd, 

Univerzita Palackého Olomouc

Cíl: Naše studie je zaměřena na zjištění valid-

ních, reliabilních a citlivých měřících nástrojů, hod-

notících kognitivní funkce v ošetřovatelské praxi. 
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V rámci studie cíleně využíváme Montrealský ko-

gnitivní test (MoCA Version 7,1,©Nasradine, 2005, 

v české verzi MoCA CZ1), Addenbrookský kogni-

tivní test (Addenbrook ś cognitive examination, 

ACE-R, revidovaná verze 2010). Dále používáme 

dva zahraniční nástroje, Mini–Cog a Informační 

dotazník pro posuzování kognitivních funkcí seni-

orů, Informant Quetionnaire on Cognitive Decline 

in the Elderly (IQCDE). 

Metodika: Celkem bude sledováno 260 

respondentů. Z  toho 30 respondentů bude 

zahrnovat skupina pacientů s Alzheimerovou 

nemocí (AN), 30 respondentů bude zahrnovat 

skupina pacientů s mírnou kognitivní poruchou 

(MCI) a 200 respondentů bude zahrnovat skupina 

zdravých kontrol (ZK). Skupina pacientů s AN 

a MCI bude věkově vázaná ke skupině zdravých 

dobrovolníků, do této skupiny budou zařazeni 

pacienti ve věku nad 60 let (včetně) s podobnou 

délkou vzdělání jako respondenti v kontrolní 

skupině. Kontrolní skupinu bude tvořit 200 zdra-

vých respondentů nad 60 let. V rámci aspektů 

zdraví jsou do studie vybíráni respondenti, kteří 

netrpí vážnou poruchou sluchu, neurologickým 

onemocněním mozku, závažnou psychickou 

nemocí, výraznou poruchou učení, mentální 

retardací, lokální mozkovou lézí, alkoholizmem 

a abúzem psychotropních látek, neužívají psy-

chofarmaka, neprodělali trauma mozku, nebyli 

v bezvědomí více než dvě hodiny, netrpí depresí, 

demencí (Grigoletto, 1999). 

Výsledky: V  současné době studie pro-

bíhá, kompletní výsledky nejsou k dispozici. 

Předpokládáme statisticky nevýznamné rozdíly 

mezi výsledky měřících nástrojů. Úroveň kogni-

tivních funkcí bude významně ovlivňovat funkční 

stav jedince. 

Závěr: Domníváme se, že výsledky lze uplat-

nit pro screeningové hodnocení kognitivních 

funkcí v ambulancích praktických lékařů, neuro-

logických pracovišť, psychiatrických pracovištích, 

agenturách domácí péče. Zavedením vhodných, 

běžně dostupných screeningových nástrojů, 

které by umožňovaly i meziústavní srovnání, 

můžeme výrazně ovlivnit kvalitu poskytované 

ošetřovatelské péče.

Podpořeno MZ ČR – RVO-FNOs/2015.

Problémový pacient z pohledu 
laborantky spánková centra 
Milada Sedláková 

Neurologická klinika FN, Ostrava 

V současné době tvoří pacienti s dg. ob-

strukční spánková apnoe (OSA) převážnou část 

klientů ve spánkových laboratořích. Ne jinak je to 

i v naší spánkové laboratoři. K určení správné dia-

gnózy je zapotřebí odebrat správně anamnestic-

ká data s cíleným zaměřením na spánek, fyzikální 

vyšetření, cíleně zaměřené dotazníky (EŠS, vstup-

ní SAS, ORL vyš., spánkový kalendář) a následná 

monitorace spánku – limitovaná polysomno-

grafie a případně i kompletní polysomnografie 

spánkového záznamu. Následná léčba pacien-

ta s OSA spočívá v prvé řadě v úpravě režimu 

pacienta cíleně vedenému na tuto diagnózu 

– doporučujeme změnu životního stylu vedoucí 

k výrazné redukci hmotnosti a vedeme naše 

klienty k dodržování správné spánkové hygieny. 

Dále je to konzervativní léčba: přetlakem = CPAP 

terapie – jednoúrovňová, BIPAP = dvouúrovňová 

a případné používání stomatologických aparátků 

majících za následek předsunutí dolní čelisti. 

Poslední možností je možnost operační terapie, 



F23

www.neurologiepropraxi.cz | 2015; 16(Suppl. F) | Neurologie pro praxi

Stručná epileptologie pro praxiAbstrakta

která spočívá v různých druzích plastických ope-

rací vedoucích ke správné průchodnosti dýcha-

cích cest. Cílem mé přednášky je názorně ukázat 

ryze individuální přístup v léčbě pacientů s OSA, 

možnosti léčby a naše zkušenosti s CPAP terapií 

názorně na kazuistice problémového pacienta 

naší laboratoře.

Léčba Lemtradou u nemoci 
roztroušená skleróza
Ivana Volná, DiS.

Neurologická klinika FN, Ostrava

Roztroušená skleróza (RS) je stále častěji 

se vyskytujícím, ne zcela objasněným one-

mocněním, u kterého probíhá řada léčebných 

klinických studií. Za velmi příznivou terapii se 

prokázala po 10 letech aktivního klinického 

vývoje Lemtrada, která obsahuje účinnou látku 

alemtuzumab. K  jejímu schválení v EU došlo 

v roce 2014. Je indikována pro dospělé paci-

enty s relaps-remitující roztroušenou skleró-

zou. Aplikace této látky je intravenózní v infuzi 

a má svá velká specifika. Léčba probíhá dva 

roky, první podání trvá po dobu pěti po sobě 

jdoucích dnů a druhé podání se opakuje po 12 

měsících a po dobu tří dnů. Lemtrada s sebou 

také nese rizika nežádoucích účinků, jako jsou 

kožní vyrážky, poruchy funkce trávicího traktu, 

onemocnění ledvin, infekce a poruchy štítné 

žlázy, přičemž je důležité, aby byl pacient pod 

laboratorní kontrolou. 

Cílem přednášky je objasnit novou léčbu 

RS a blíže informovat o specifikách práce sestry 

při její aplikaci a rovněž názorně tento průběh 

terapie uvést v kazuistice u pacientky hospi-

talizované na našem neurologickém oddělení. 

Ošetřovatelská péče o monstrózně 
obézního pacienta s diagnózou 
tumor mozku
Alena Lehnerová, DiS., Jana Růžičková, 

Tereza Kučerová

Neurologické oddělení ÚVN Praha – 

Střešovice, Praha

Tématem naší prezentace je ošetřovatelská 

péče o imobilního polymorbidního monstróz-

ně obézního pacienta s neurologickou diagnó-

zou tumor mozku. V přednášce řešíme otázku 

komplexní ošetřovatelské péče se zaměřením 

na hygienickou a rehabilitační péči za specific-

kých podmínek. Cílem a přínosem této práce je 

předání našich praktických zkušeností ostatním.

Do ošetřovatelské péče jsme zapojili několik 

skupin osob, které úzce spolupracovaly. Primární 

roli hrál vlastní ošetřovatelský tým neurologické-

ho oddělení – nelékařské profese: sestry, zdravot-

ničtí asistenti, fyzioterapeut, sanitáři. Neméně dů-

ležitou úlohu měla nutriční terapeutka, spoluprá-

ce s rodinou, spolupráce s ostatními zaměstnanci 

ÚVN – např. při vyřizování zápůjčky speciálního 

lůžka, zapůjčení polohovacích a manipulačních 

pomůcek. Specifickou roli u tohoto pacienta 

plnili členové bezpečnostní služby nemocnice.

Přestože na naše oddělení byl pacient pře-

ložen se změnami na kůži – dekubitus v sakru, 

v ošetřovatelské péči na našem oddělení jsme 

dosáhli téměř 100% úspěšnosti. Po celou dobu 

hospitalizace pacient neměl nové změny na ků-

ži a stávající defekty se dle objektivních kritérií 

hojily. Rovněž nevznikly žádné výrazné projevy 

imobilizačního syndromu.

Přínosem této přednášky by měla být pře-

devším její užitečnost v praxi. 
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Hodnocení kvality života 
u pacientů s kognitivní poruchou 
v pokročilé fázi nemoci
PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, 

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Hodnocení kvality života u pacientů s kogni-

tivním deficitem v pokročilé fázi nemoci je dů-

ležitou součástí hodnocení kvality poskytované 

péče. V současné době chybí škály pro hodno-

cení kvality života těchto pacientů validované na 

českém souboru pacientů. Cílem této studie bylo 

zhodnotit psychometrické vlastnosti české verze 

škály CILQ (the Cognitively  Impaired Life Quality) 

a QUALID (Quality of Life in Late-stage Dementia 

Scale) pro použití v oblasti paliativní péče u pa-

cientů s kognitivním deficitem v konečné fázi 

nemoci v České republice. Dále zjistit souvislost 

mezi kvalitou života a zatěžujícími symptomy. 

Škála CILQ obsahuje 14 položek hodnotící 

jednotlivé oblasti kvality života druhou osobou 

na Likertově škále. Otázky jsou sdruženy do pěti 

domén: sociální interakce, základní fyzická péče, 

pohled druhých, výživa/hydratace, bolest/kom-

fort. Škála QUALID hodnotí nonverbální projevy 

pacienta, obsahuje celkem 11 otázek s pěti mož-

nostmi odpovědí („nikdy/zřídka“ - „několikrát den-

ně“). Dotazník vyplňuje profesionální pečovatel, 

který musí být obeznámen s pacientem a musí 

o něho pečovat minimálně tři dny z posledních 

sedmi dnů tak, aby mohl přesně ohodnotit jed-

notlivé položky na stupnici.

Výzkumný soubor tvořilo 306 pacientů (prů-

měrný věk 76,1 let) s kognitivní poruchou, kteří byli 

hospitalizováni ve FN Ostrava z důvodu pokročilé 

fáze nemoci. Kritéria zařazení do výzkumného 

souboru byla: konečné stádium onkologické nebo 

neonkologické nemoci, MMSE < 6, celkově nepříz-

nivý zdravotní stav spojený s disabilitou a vysokým 

stupněm ošetřovatelské závislosti. Hodnocení pro-

vádělo 8 vyškolených sester, které byly v kontaktu 

s pacientem minimálně 3 dny z posledních sedmi 

dnů, než bylo hodnocení prováděno.

Pro hodnocení psychometrických vlastnos-

tí dotazníku byly použity metody: konfirmační 

faktorová analýza (metoda robusní maximální 

hodnoty věrohodnosti MLR), vnitřní konzistence 

škál (Cronbachův koeficient alfa), korelace jed-

notlivých položek k doméně, inter-rater reliabilita 

(Cohenovo Cappa) a retestová reliabilita (ICC). 

Pomocí regresní analýzy byla zjišťována souvislost 

mezi kvalitou života a zatěžujícími symptomy.

U obou škál byla prokázána vyhovující vali-

dita i reliabilita a dobrá shoda mezi dvěma posu-

zovateli (ICC). Dále byla zjištěna souvislost mezi 

bolestí a dalšími zatěžujícími symptomy (kromě 

dušnosti) a horší kvalitou života. Škály QUALID a 

CILQ v české verzi mohou být doporučeny pro 

použití v oblasti paliativní péče.

Zpracováno v rámci projektu 

NT 13417-4/2012 IGA MZ ČR: Identifikace potřeb 

pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči 

v souvislosti s kvalitou života.

Komunikace s psychiatrickým 
pacientem
Mgr. Jan Vantuch

Psychiatrické oddělení FN, Ostrava

Duševní onemocnění ovlivňuje člověka v mno-

ha oblastech života. V rámci celostního přístupu zde 

řadíme aspekty psychické, tělesné a sociální. V praxi 
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si pod tím můžeme představit různé projevy počí-

naje zhoršeným prožíváním, narušeným chováním 

a konče psychosomatickými obtížemi či oslabením 

testování reality. Přednáška se zaměřuje na oblast 

interpersonálního kontaktu a komunikace s pa-

cientem se závažným duševním onemocněním 

či stavem, se kterým se mohou setkat pracovníci 

napříč lékařskými obory. Konkrétně se bude jednat 

o skupiny pacientů s psychotickými poruchami, po-

ruchami osobnosti a poruchami nálad. Vzhledem 

k individuální rozmanitosti projevů je ze strany ošet-

řujícího personálu nezbytné přistupovat k těm-

to lidem s ohledem na jejich duševní stav. Cílem 

přednášky je shrnutí klíčových informací, sloužících 

k rozpoznání výše uvedených duševních poruch 

a stavů, vymezení základních komunikačních pří-

stupů a technik použitelných pro komunikaci s psy-

chiatrickým pacientem. Rozpoznání, kdy je vhodný 

direktivní, nedirektivní nebo asertivní přístup, či kdy 

je nutné provést krizovou intervenci, je podstatné 

pro zvládnutí komunikace s pacientem agresivním, 

depresivním, úzkostným i psychotickým. 

Relaxační techniky – 
praktický nácvik
Bc. Vlaďka Jaremová

Neurologická klinika FN, Ostrava

V každodenním životě se setkáváme s řa-

dou stresujících událostí, které více či méně 

ovlivňují naše psychické a fyzické zdraví. Často 

se člověk dostane do proudu zátěžových si-

tuací, aniž by si to pořádně uvědomil, často 

neví, co udělat dříve, má pocit, že nic nestíhá, 

nemá čas na rodinu, přátele a nakonec ani sám 

na sebe. Přes veškerá úskalí dnešní hektické 

a na výkon zaměřené doby je v rámci zacho-

vání psychofyzického zdraví nesmírně důležité 

umět odpočívat, relaxovat. Mezi formy odpo-

činku mohou patřit sporty, četba knihy, trávení 

času s přáteli, nicméně ne vždy můžeme napří-

klad v práci těchto variant využít. Proto je velmi 

přínosné pro nás samotné umět sám sebe 

na pár minut uvést do relaxovaného stavu, 

který poskytne našemu tělu a duši chvilkový 

oddech od zátěže a pomůže obnovit naše síly. 

Mezi tyto relaxační techniky řadíme autogen-

ní trénink, případně různé formy imaginace. 

Autogenní trénink a imaginace jsou relaxační 

techniky trvající jen několik minut, může se 

tedy v průběhu dne několikrát opakovat. Jsou 

zaměřeny na uvolnění svalů celého těla i mysli.

Abstrakta
Valašsko-lašské neurologické sympozium
Hotel Soláň, Karolinka, 6.–7. 11. 2015
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kteří požívají ve větší míře alkohol. Terifl unomid se nemá používat u pacientů se závažnou hypoproteinemií. Během léčby terifl unomidem může dojít ke zvýšení
krevního tlaku. U pacientů se závažnou aktivní infekcí je nutné zahájení léčby terifl unomidem odložit až do vyléčení. Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je
nutné zvážit pozastavení léčby stejně tak, pokud se rozvine potvrzená periferní neuropatie. Respirační reakce: V klinických studiích nebyly hlášeny žádné případy
intersticiálních plicních onemocnění při léčbě terifl unomidem. Plicní příznaky jako perzistující kašel nebo dyspnoe mohou být důvodem k přerušení léčby a dalšímu
vyšetření. Byl zjištěn mírný pokles počtu bílých krvinek o méně než 15 % od výchozích hodnot. U pacientů s již existující anémií, leukopenií a/nebo trombocytopenií
a u pacientů s narušenou funkcí kostní dřeně nebo pacientů s rizikem útlumu funkce kostní dřeně existuje zvýšené riziko rozvoje hematologických poruch. Při výskytu
závažných kožních reakcí je třeba přerušit léčbu, zahájit rychlou eliminaci a dále nepodávat terifl unomid. Při přechodu pacientů z natalizumabu na přípravek je nutné
postupovat opatrně. Na základě poločasu fi ngolimodu je třeba pacienta ponechat 6 týdnů bez léčby. Protože přípravek obsahuje laktózu, pacienti se vzácnou vrozenou
intolerancí galaktózy, vrozeným defi citem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy by jej neměli užívat. Interakce: Silné induktory cytochromu CYP a transportérů
(např. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin a třezalka tečkovaná), je nutné během léčby teriflunomidem používat opatrně. Kolestyramin a aktivní uhlí
způsobují rychlé a významné snížení plazmatické koncentrace terifl unomidu. Pokud není přímo vyžadována urychlená eliminace, doporučuje se pacientům během
léčby tyto přípravky neužívat. Během léčby terifl unomidem je nutné používat opatrně léčivé přípravky metabolizované cytochromem CYP2C8 (např. repaglinid,
paklitaxel, pioglitazon nebo rosiglitazon), CYP1A2 (např. duloxetin, alosetron,theofylin a tizanidin) i v kombinaci se substráty OAT3 (např. cefaklor, benzylpenicilin,
ciprofl oxacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotrexát nebo zidovudin), při podávání substrátů BCRP (např. methotrexátu, topotekanu,
sulfasalazinu, daunorubicinu nebo doxorubicinu) a  inhibitorů HMG-CoA reduktázy, zejména ze skupiny OATP (např. simvastatinu, atorvastatinu, pravastatinu,
methotrexátu, nateglinidu, repaglinidu či rifampicinu). Je nutné zvážit typ a dávku perorální antikoncepce, jež se bude v kombinaci s terifl unomidem užívat. Během
léčby terifl unomidem je nutné používat opatrně léčivé přípravky metabolizované cytochromem. Doporučuje se pečlivě monitorovat INR při kombinované léčbě
warfarinem a terifl unomidem. Při podávání rosuvastatinu v kombinaci s terifl unomidem se doporučuje snížit dávku rosuvastatinu na 50 %. Fertilita, těhotenství
a  kojení: Terifl unomid je v  těhotenství a  během kojení kontraindikován. Ženy ve  fertilním věku musí během léčby terifl unomidem a  po  ní používat účinnou
antikoncepci. Ženy, které užívají terifl unomid a chtějí otěhotnět, mají léčbu ukončit a doporučuje se provést zrychlenou eliminaci. U mužů ani u žen se neočekává
žádný účinek na  fertilitu. Nežádoucí účinky: Chřipka, infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, parestezie, zvýšená hladina ALT, průjem, nauzea,
alopecie, bronchitida, sinusitida, faryngitida, cystitida, virová gastroenteritida, orální herpes, zubní infekce, laryngitida, tinea pedis, neutropenie, mírné alergické
reakce, úzkost, ischias, syndrom karpálního tunelu, hyperestezie, neuralgie, periferní neuropatie, hypertenze, zvracení, bolest zubů, vyrážka, akné, muskuloskeletální
bolest, myalgie, polakisurie, menoragie, bolest, zvýšená gamaglutamyltransferáza (GGT), zvýšená aspartátaminotransferáza, snížení tělesné hmotnosti, snížený počet
neutrofi lů, snížený počet leukocytů, bolest po  traumatu. Předávkování: Při předávkování se doporučuje podání kolestyraminu nebo aktivního uhlí, které urychlí
eliminaci. Doba použitelnosti a podmínky pro uchovávání: 3 roky, přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah balení: Blistry
v pouzdrech (14 a 28 potahovaných tablet) balených v krabičkách po 14, 28, 84. Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi -aventis groupe, 54, rue La Boétie, F-75008
Paris, Francie. Registrační číslo: EU/1/13/838/001-5. Datum revize textu: 19. 6. 2015. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Jen
na lékařský předpis. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi -aventis, s.r.o., Evropská 846/1764, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222.
Určeno pro odbornou veřejnost. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou rovněž k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky
na adrese http://www.ema.europa.eu. Přípravek je vydáván na předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Reference: 1. SPC AUBAGIO®, poslední revize textu 06/2015. 
Materiál je určen pro odbornou veřejnost.
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