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Seznam zkratek
ADEM – akutní diseminovaná encefalomyelitida

CIS – clinically isolated syndrome, klinicky izo-

lovaný syndrom

CNS – centrální nervový systém

DIS – dissemination in space, diseminace v pro-

storu

DIT – dissemination in time, diseminace v čase

IgG – imunoglobulin G

IgM – imunoglobulin M

MR – magnetická rezonance

OCB – oligoclonal bands – oligoklonální pruhy

OCT – optická koherenční tomografie

PPRS – primárně progresivní roztroušená skle-

róza

RS – roztroušená skleróza

T2W – T2 vážený obraz

VEP – zrakové evokované potenciály

Úvod
Časné stanovení diagnózy je u roztrouše-

né sklerózy (RS) pro pacienta přímo osudové. 

Každé prodlení přináší nezvratné změny v cen-

trálním nervovém systému (CNS). Již v ranných 

fázích nemoci dochází k axonální ztrátě, která 

vede k trvalé invaliditě (Evangelou et al., 2000). 

Diagnóza roztroušené sklerózy (RS) je založena 

na principu diseminace v prostoru (dissemi-

nation in space – DIS) a čase (dissemination 

in time – DIT).

Vývoj diagnostických kritérií
V době před zavedením MRI (magnetic-

ké rezonance) nebylo stanovení diagnózy RS 

snadné. Onemocnění se diagnostikovalo per 

eclusionem, takže nebylo výjimkou, že šlo o jiný 

víceložiskový proces. Onemocnění nebylo léči-

telné, zájem o dlouhodobé sledování ze strany 

neurologů nebyl žádný.

Schumacherova kritéria z roku 1965 se opí-

rala o klinické parametry (Schumacker et al., 

1965). V r. 1983 je nahradila kritéria Poserova, 

která zohlednila i laboratorní nálezy, zavede-

né do diagnostiky v 70. letech minulého století 

(Poser et al., 1983). Sloužila zejména pro účely 

klinických studií, brzy se však ujala i v klinické 

praxi. Důležitý byl pojem „laboratorně podpo-

rovaná definitivní RS“. V roce 2000 a pak o 5 let 

později se mezinárodní panel expertů dohodl 

na zcela nové koncepci diagnostických krité-

rií, známých jako McDonaldova kritéria (2001 

a 2005) (McDonald et al., 2001, Polman et al., 

2005), která využívala vyšetření magnetickou 

rezonancí (MRI), evokovaných potenciálů a nále-

zu oligoklonálních pruhů v mozkomíšním moku 

(oligoclonal bands – OCB) nebo zvýšení indexu 

imunoglobulinu G (IgG).

Současná diagnostická kritéria
Důležitý přelom nastal v souvislosti se za-

vedením pojmu klinicky izolovaný syndrom 

(CIS) a snaha o zjednodušení diagnostických 

kritérií zejména pokud jde o MRI. Nasazení 

protizánětlivých léků 1. volby (interferon beta, 

glatirameracetát event. natalizumab a fingoli-

mod), nejlépe ve fázi CIS u pacientů s vysokou 

pravděpodobností rozvoje klinicky definitivní RS 

vede k rozhodujícímu ovlivnění dalšího průběhu 

onemocnění (Clerico et al., 2008.). Tato fakta 

vedla v r. 2010 k nutnosti vytvoření revidované 

verze McDonaldových diagnostických kritérií 

(Polman et al., 2011) (tabulka 1, 2).

Ke stanovení diagnózy RS je nutné vyloučit 

jiné možné diagnózy a prokázat DIS a DIT.

Prvořadý je detailní rozbor anamnézy. 

Nezbytné je cíleně v anamnéze pátrat po mož-

ných relapsech, např. optické neuritidě nebo 

poruchách citlivosti, které bývají častým iniciál-

ním příznakem. Relapsem se rozumí pacientem 

udávané symptomy nebo objektivní nález typic-

ký pro akutní zánětlivou demyelinizační příhodu 

v nepřítomnosti zvýšené tělesné teploty nebo 

infekce, trvající minimálně 24 hodin. Ačkoliv by 

nový relaps měl být objektivizován neurologic-

kým vyšetřením, i anamnestické údaje se sym-

ptomy typickými pro RS mohou poskytnout 

důkaz předchozí demyelinizační příhody.

Před stanovením jisté diagnózy RS musí být 

alespoň jedna ataka potvrzena objektivním neu-

rologickým vyšetřením, nebo MRI nálezem, který 

odpovídá demyelinizaci v oblasti anamnesticky 

udávaných symptomů. V klinické praxi je do-

poručeno vyšetření zrakových evokovaných 

potenciálů (VEP) (Rot et al., 2008).

Pokud jsou zaznamenány 2 nebo více re-

lapsů a je objektivní průkaz 2 nebo více lézí ne-

bo objektivní průkaz jedné léze s přijatelným 

anamnestickým průkazem předchozího relap-

su, dostačuje ke stanovení diagnózy klinická 

symptomatika. V tomto případě jsou však další 

vyšetření (MR mozku a krční míchy a vyšetření 

likvoru) žádoucí (Sandberg-Wollheim et Olsson, 

2013). V případě výskytu 2 nebo více relapsů 

a objektivním klinickém průkazu jen jedné léze 

je požadován průkaz DIS nebo další relaps z jiné 

lokalizace. V případě CIS a objektivním průkazu 2 

nebo více lézí je nutná DIT nebo druhý klinický 

relaps, při objektivním průkazu jen jedné léze 
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je nutná DIS nebo další relaps z jiné lokalizace 

a zároveň DIT nebo druhý klinický relaps.

O jaké parametry se opírá diagnóza při vy-

šetření MRI? Průkazem DIS je nález 1 nebo více 

T2 lézí nejméně ve dvou ze čtyř oblastí CNS: 

periventrikulární, juxtakortikální, infratentoriální 

nebo míšní (Swanton et al., 2006). Pro demon-

straci diseminace v prostoru není nutné, aby 

některá z lézí vychytávala gadolinium. Jestliže 

má pacient klinicky kmenový nebo míšní syn-

drom, symptomatické léze se nepočítají do po-

čtu lézí. DIT znamená nález nové T2W a/nebo 

gadolinium vychytávající léze na další MRI oproti 

prvnímu MRI skenu bez ohledu na načasování 

prvního skenu nebo současná přítomnost asym-

ptomatických gadolinium vychytávajících lézí 

a nevychytávajících lézí v jakoukoli dobu.

Vyšetření likvoru má zejména diferenciál-

ně diagnostický význam (Sandberg-Wollheim 

et Olsson, 2013). Ukazuje se však, že v  řadě 

případů může vyšetření predikovat další vývoj 

onemocnění. Např. nález IgM oligoklonálních 

pruhů může svědčit o pravděpodobně časné 

konverzi CIS do klinicky definitivní RS (Ferraro et 

al., 2013). Pro diagnózu primárně progresivní RS 

se doporučuje vyšetření mozkomíšního moku 

izoelektrickou fokusací. Nález oligoklonálních 

IgG pruhů v likvoru, které nejsou v séru, nebo 

zvýšený IgG index diagnózu podporují. Rozvíjejí 

se některé další vyšetřovací metody, umožňující 

sledovat vývoj nemoci, např. optická koherenč-

ní tomografie (OCT) (Petzold et al., 2010).

Diagnostika roztroušené 
sklerózy u dětí

Přes 95 % pediatrických pacientů s RS má 

remitentní průběh. PPRS je vzácná a je nutná 

podrobná diferenciální diagnostika. 80 % pe-

diatrických pacientů a téměř všichni adolescenti 

mají relapsy stejné jako dospělí pacienti s klinicky 

izolovaným syndromem, včetně podobného 

nálezu na MRI. U dětí mladších 11 let jsou léze 

na MRI větší a hůře ohraničené než u starších 

pacientů (Yeh et al., 2009). 15–20 % pediatric-

kých pacientů má i encefalopatické příznaky 

a multifokální neurologický deficit, obtížně od-

lišitelný od akutní diseminované encefalomye-

litidy (ADEM). Současná mezinárodní kritéria 

pro diagnostiku RS u dětí, které mají první re-

laps podobný ADEM (ADEM-like), požadují jako 

potvrzení diagnózy RS další dva relapsy, které 

jsou již typické pro RS, nebo jeden takový relaps 

s novou asymptomatickou lézí na MRI. Vyšetření 

MRI je vhodné z diagnostických důvodů u těch-

Obrázek 1. Diagnostický algoritmus klinicky definitivní relaps remitující roztroušené sklerózy
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průkaz ≥ 2 lézí nebo objektivní 
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anamnestickým průkazem 
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Přehodnocení diagnózy Přehodnocení diagnózy

DIS event. DIT, pozitivní nález 

v likvoru (není požadováno)

DIS, nebo další klinická ataka 

z jiné lokalizace CNS

Klinicky definitivní RS

ne

ne

ne

ano ano

ano ano

Tabulka 1. McDonaldova diagnostická kritéria RS: revize 2010 (Polman et al., 2011)

Klinická manifestace Diagnostická kritéria

≥ 2 relapsy; objektivní klinický důkaz ≥ 2 lézí ne-

bo objektivní klinický důkaz 1 léze a anamnestický 

průkaz předcházející ataky

žádná

≥ 2 relapsy; objektivní klinický důkaz 1 léze MRI diseminace v prostoru (DIS): ≥ 1 T2W léze nejméně ve 2 ze 4 typických lokalizací v CNS (periventrikulár-

ní, juxtakortikální, infratentoriální nebo míšní); nebo další klinická ataka následkem léze v jiné lokalizaci v CNS

1 relaps; objektivní klinický důkaz ≥ 2 lézí MRI diseminace v čase (DIT): současné zobrazení asymptomatických Gd-enhancujících a neenhancujících lézí v ča-

se; nebo nová T2W nebo Gd-enhancující léze na následném MRI, resp. po vstupním MRI; nebo další klinický relaps

1 relaps; objektivní klinický důkaz 1 léze 

(klinicky izolovaný syndrom – CIS)

MRI diseminace v prostoru a čase: pro DIS: ≥ 1 T2W léze nejméně ve 2 ze 4 typických lokalizací v CNS (periven-

trikulární, juxtakortikální, infratentoriální nebo míšní); nebo další klinický relaps následkem léze v jiné lokalizaci 

CNS; pro DIT: současné zobrazení asymptomatických Gd-enhancujících a neenhanujících lézí v čase; nebo no-

vá T2 nebo Gd-enhancující léze na následném MRI, resp. po vstupním MRI; nebo další klinický relaps

závažná neurologická progrese nasvědčující RS 

(PPRS)

1 rok progrese (určené retrospektivně nebo prospektivně) plus 2 ze 3 následujících kritérií: důkaz pro MRI DIS 

v mozku, tj. ≥ 1 T2W lézí v RS v charakteristických lokalizacích (periventrikulárně, juxtakortikálně nebo infraten-

toriálně); důkaz MRI DIS v míše, tj. ≥ 2 T2W míšní léze, pozitivní nález v likvoru, tj. 2 ≥ oligoklonálních pásů v lik-

voru v alkalické oblasti, které nejsou současně v séru, nebo zvýšený IgG index

Tabulka 2. Požadavky na výsledky pomocných vyšetření

DIS Diseminace lézí v prostoru na MRI: ≥ 1 T2W vážená léze ve dvou ze 4 oblastí CNS (periventrikulární, juxtakortikální, infratentoriální nebo míšní). Pro de-

monstraci diseminace v prostoru není nutné, aby některá z lézí vychytávala gadolinium. Jestliže má pacient klinicky míšní nebo kmenový syndrom, sym-

ptomatické léze se nezapočítávají do počtu lézí.

DIT Diseminace lézí v čase na MRI: nová T2W a/nebo gadolinium vychytávající léze na další MR oproti předcházející, bez ohledu na načasování prvního ske-

nu, nebo současná přítomnost asymptomatických gadolinium vychytávajících lézí a nevychytávajících lézí v jakoukoliv dobu.

likvor Pozitivní nález v likvoru: 2 ≥ oligoklonálních pásů v likvoru v alkalické oblasti, které nejsou současně v séru, nebo zvýšený IgG index.
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to dětí opakovat, protože jak ADEM, tak iniciální 

manifestace RS mohou mít přítomny léze en-

hancující gadolinium (Huppke et Gärtner, 2010).

Závěr
Stanovení včasné diagnózy je zásadní pro 

nejen konkrétního pacienta, ale souvisí i se so-

cioekonomickou problematikou. Zahájení léčby 

v době možnosti ovlivnění autoimunitního zá-

nětu snižuje rozvoj ireverzibilních změn léčbou 

již velmi obtížně ovlivnitelných. Diagnostická 

kritéria se odvíjejí od průkazu monofokálních, či 

multifokálních lézí, konzistentních s diagnózou RS 

s vyloučeních alernativním diagnóz. S rozvojem 

zobrazovacích technik, zaváděním OCT a snahou 

o nalezení nových likvorologických markerů lze 

očekávat, že další diagnostická kritéria budou 

zohledňovat i prognostická hlediska.
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