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Správa o činnosti centra pre
neuromuskulárne ochorenia za r. 2019
Peter Špa lek
1. Štatút Centra pre neuromuskulárne ochorenia

Centrum pre neuromuskulárne ochorenia na Neurologickej klinike SZU a UNB bolo schválené rozhodnutím MZ SR
č. SZS-982/95-Lb zo dňa 16. 5. 1995. Akreditačným rozhodnutím (č. Z34582-2011-OZS) dňa 27. 6. 2011 MZ SR potvrdilo
zriadenie a štatút centra. 27. 11. 2017 zaradilo MZ SR Centrum pre neuromuskulárne ochorenia do zoznamu expertíznych
národných pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike ako expertízne pracovisko so zameraním na zriedkavé
neuromuskulárne ochorenia.
Lekári Centra pre neuromuskulárne ochorenia vykonávajú
ambulantne a počas hospitalizácií diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami, najmä
so zameraním na autoimunitné a geneticky podmienené ochorenia periférneho motoneurónu, periférnych nervov, nervosvalového spojenia a priečne pruhovaného svalstva.
Úlohou lekárov Centra je podľa medzinárodne akceptovaných diagnostických kritérií stanoviť včas správnu diagnózu
a indikovať optimálny terapeutický postup. Pri autoimunitných
ochoreniach zohľadniť všetky kritéria pre správnu voľbu adekvátnej imunoterapie - systémová intravenózna a perorálna
kortikoterapia, liečba intravenóznym imunoglobulínom, liečba
imunosupresívnymi preparátmi, terapeutické výmenné plazmaferézy a liečba tymektómiou - hyperplázie týmusu a tymómy
asociované s myasténiou gravis.
Úlohou lekárov Centra je včasná diagnostika geneticky podmienených neuromuskulárnych ochorení. Týka sa to najmä
ochorení, u ktorých sa zaznamenali významné pokroky v liečbe.
Včasné určenie diagnózy a včasné ordinovanie enzymatickej
substitučnej liečby pri myopatii u Pompeho choroby významne
zlepšilo prognózu u 9 pacientov s adultnou formou, enzymatická
substitučná liečby u Fabryho choroby zastavuje progresiu ochorenia, transplantácie pečene a liečba tafamidisom významne
zlepšili prognózu pacientov s hereditárnou amyloidnou transtyretínovou polyneuropatiou.
Kvalitná diagnostika a liečba neuromuskulárnych ochorení
v súčasnosti nevyhnutne vyžaduje multidisplinárny prístup. Nižšie v texte sú uvedené pracoviská v SR a pracoviská v zahraničí, s ktorými spolupracujeme pri diagnostike a liečbe autoimunitných a geneticky podmienených neuromuskulárnych ochorení.

2. Činnosť Centra pre neuromuskulárne ochorenia

2. 1. Lôžková časť Neurologickej kliniky SZU
V roku 2019 bolo na našom pracovisku hospitalizovaných
174 pacientov (83 mužov a 91 žien) so širokým spektrom neuromuskulárnych ochorení za účelom diagnostiky a/alebo terapeutickej intervencie.
• 93 pacientov bolo hospitalizovaných s autoimunitnými neuromuskulárnymi ochoreniami (myasténia gravis, Lambert-Eatonov myastenický syndróm, akútna polyradikuloneuritída GBS,
Miller Fisherov syndróm, CIDP, MMN, MADSAM, polymyozi1/2020
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tída, dermatomyozitída, myozitída s inklúznymi telieskami,
eozinofilná myozitída, stiff person syndróm). U niektorých
z týchto pacientov boli potrebné opakované hospitalizácie
pre akútne exacerbácie ochorení, ktoré vyžadovali naliehavú
intervenčnú imunoterapiu (IVIg, plazmaferéza) a/alebo úpravu imunosupresívnej liečby. V roku 2019 bolo v Centre pre
neuromuskulárne ochorenia novodiagnostikovaná myasténia
gravis u 105 pacientov. 63 pacienti boli odoslaní vo včasnom
štádiu myasténie, preto diagnózu myasténie gravis sme potvrdili ambulantným vyšetrením a pacientom sme ambulantne ordinovali imunosupresívnu liečbu a terapiu inhibítorom
cholínesterázy. Časť pacientov dispenzarizujeme v Centre
pre NMO, u cca 30-40% pacientov pri dispenzarizácii – kontroly klinického stavu, kontroly účinnosti terapie a sledovanie
prípadných nežiadúcich účinkov spolupracujeme s viacerými
neurologickými pracoviskami a ambulantnými neurológmi.
36 pacienti bolo hospitalizovaní s geneticky podmienenými neuromuskulárnymi ochoreniami za účelom diagnostického doriešenia, vrátane molekulárno-genetickej diagnostiky - spinálna a bulbárna muskulárna atrofia (M. Kennedy),
spinálne amyotrofie, hereditárne senzitívne-motorické neuropatie, myotonická dystrofia, pletencové formy progresívnych
muskulárnych dystrofií, facio-skapulo-humerálna muskulárna
dystrofia, okulo-faryngeálna muskulárna dystrofia, Pompeho
choroba, mitochondriálne myopatie.
14 pacienti boli hospitalizovaní so sekundárnymi neuromuskulárnymi ochoreniami (diabetická polyneuropatia, polyneuropatia pri deficite vitamínu B12, hypotyreogéna myopatia, statínová myopatia).
17 pacienti boli hospitalizovaní s neuromuskulárnymi ochoreniami bez určenia etiológie (idiopatická chronická polyneuropatia, myopatie bližšie neurčenej etiológie, idiopatická perzistujúca asymptomatická hyperCKémia).
14 pacienti boli hospitalizovaní s amyotrofickou laterálnou
sklerózou, jednalo sa o diagnostické hospitalizácie na požiadanie rajónnych neurologických pracovísk.

2. 2. Ambulantná činnosť Centra pre neuromuskulárne
ochorenia
Ambulantné vyšetrenie v Centre pre neuromuskulárne ochorenia sa v roku 2019 realizovali u 2128 pacientov.
• 1091 vyšetrení sa realizovalo u pacientov s myasténiou gravis.
• 1037 vyšetrení sa realizovalo u pacientov s ďalšími neuromuskulárnymi ochoreniami.
Po odchode 2 lekárov v r. 2015 (MUDr. M. Sosková, MUDr. I.
Urminská) pracujú v ambulancii Centra pre NMO len 3 lekári - doc. MUDr. Peter Špalek, PhD, MUDr. Ivan Martinka, PhD
a MUDr. Veronika Otrubová.
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Preto sme museli pristúpiť k určitým opatreniam, aby
bola ambulantná zložka Centre NMO funkčná. Pacientov
s autoimunitnými neuromuskulárnymi ochoreniami v dobrom klinickom stave, obvykle vo farmakologickej remisii,
na udržovacej imunosupresívnej liečbe už tretí rok presúvame do starostlivosti regionálnych neurologických pracovísk a neurologických ambulancií. Rovnako sme nútení
presúvať do rajónnej neurologickej starostlivosti pacientov
s definitívne diagnostikovanými geneticky podmienenými
neuromuskulárnymi ochoreniami, ktoré nie sú terapeuticky
ovplyvniteľné.
2. 3. Elektromyografické laboratórium Neurologickej kliniky SZU
Natívne EMG, kondukčné štúdie, single fiber EMG sa
významne podieľajú na diagnostike neuromuskulárnych ochorení u ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Elektrofyziologické vyšetrovacie metodiky majú významné miesto v diagnostike multifokálnej motorickej neuropatie, CIDP, hereditárnych
myotónií, akvirovanej neuromyotónie, stiff-person syndrómu,
kongenitálnych myasténií, Lambert-Eatonovho myastenického
syndrómu, ale aj u ďalších neuromuskulárnych ochorení.
V EMG laboratóriu sa na diagnostike neuromuskulárnych ochorení podieľajú MUDr. František Cibulčík, CSc.,
MUDr. Andrea Hergottová, prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
a prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc.
2. 4. Stacionár Neurologickej kliniky SZU
V roku 2018 bola v stacionári NK SZU 238x aplikovaná chronicko-intermitentná udržovacia liečba intravenóznym imunoglobulínom 31 pacientom (CIDP - 14, MADSAM - 2, MMN - 11,
myasténia gravis - 4).

3. Spolupráca Centra pre NMO s pracoviskami v SR
pri diagnostike NMO
3. 1. Vyšetrovanie autoprotilátok proti acetylcholínovým
receptorom a svalovo špecifickej kináze (MuSK). Oddelenie imunodiagnostiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
(MUDr. Štefan Kečkeš, doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.)
3. 2. Molekulárno-genetická diagnostika spinálnej a bulbárnej amyotrofie (M. Kennedy). Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB (doc. MUDr. J. Chandoga, CSc.),
Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o., Banská
Bystrica.
3. 3. Molekulárno-genetická diagnostika myotonickej
dystrofie a hereditárnych myotónií.
Genexpress (prof. RNDr. Ľ. Kádasi, DrSc., RNDr. J. Radvánzský, PhD).
3. 4. Molekulárno-genetická diagnostika a enzymologická diagnostika ďalších geneticky podmienených neuromuskulárnych ochorení. Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej
genetiky LFUK a UNB (doc. MUDr. J. Chandoga, CSc.).
3. 5. Svalové biopsie. Patologicko-anatomické oddelenie,
Alpha Medical, a. s., UN Bratislava-Ružinov - prim. MUDr. I.
Mečiarová, PhD, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UN Bratislava-Ružinov - prim. MUDr. M. Orság, PhD.
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V poslednom období sa rozširuje počet imunohistochemických
vyšetrení a možnosti špecifickej diagnostiky.
3. 6. MR diagnostika neuromuskulárnych ochorení. Diagnostika morfologických a hyperintenzívnych signálových zmien
v brachiálnych plexoch pri multifokálnej motorickej neuropatii,
v spinálnych koreňoch a plexoch pri CIDP. MR diagnostika primárne myogénnych ochorení - polymyozitídy, dermatomyozitídy,
fokálne myozitídy, myopatie pri Pompeho chorobe, muskulárne
dystrofie, rhabdomyolýzy. Pracovisko magnetickej rezonancie,
UN Bratislava- Ružinov, MUDr. M. Satko.
3. 7. Vyšetrovanie motorických evokovaných potenciálov transkraniálnou magnetickou stimuláciou. Diagnostika
ochorení z okruhu motor neuron disease. EMG laboratórium,
Neurologické oddelenie, Nemocnica sv. Michala, Bratislava MUDr. F. Kossuth, Ivana Földösová.
3. 8. Vyšetrenie IgM a IgG autoprotilátok proti gangliozidom, vyšetrenie neurálnych autoprotilátok, vyšetrenie
protilátok proti gliadínu, transglutaminázam, endomýziu, vyšetrenie autoprotilátok proti dekarboxyláze kyseliny glutamovej (GAD) a proti amfifyzínu (Medirex a Synlab
Bratislava).

4. Spolupráca Centra pre NMO s pracoviskami
v zahraničí pri diagnostike NMO
4. 1. Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN
Brno, doc. RNDr. L. Fajkusová, Ph.D.
- molekulárno-genetická diagnostika: kongenitálna paramyotónia Eulenburg, periodické paralýzy, facio-skapulo-humerálna
muskulárna dystrofia, okulo-faryngeálna muskulárna dystrofia.
4. 2. Institute of Molecular Medicine, Neuroscience
Group, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK, prof. A. Vincent –
vyšetrenie autoprotilátok proti napäťovo-závislým kalciovým
kanálom (LEMS), vyšetrenie autoprotilátok proti antigénnym
štruktúram napäťovo-závislých káliových kanálov (akvirovaná
neuromyotónia).
4. 3. Neurologická klinika a DNA laboratoř, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, MUDr. R. Mazanec, Ph.D.
a prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. – molekulárno-genetická
diagnostika zriedkavých hereditárnych neuropatií, molekulárno-gentická diagnostika Emery Dreifussovej muskulárnej
dystrofie - EMD2 s potvrdenou kauzálnou mutáciou v géne pre
lamín A/S s autozómovo dominantným typom dedičnosti. Molekulárno-genetická diagnostika Emery Dreifussovej muskulárnej
dystrofie s recesívnou hereditou viazanou na X chromozóm
(EMD1) sa vykonáva na Oddelení molekulovej a biochemickej
genetiky Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
LFUK a UNB - doc. MUDr. J. Chandoga, CSc.

5. Spolupráca Centra pre NMO s pracoviskami v SR
pri liečbe NMO
5. 1. Transcervikálna-subxifoidálna-bilaterálna tymektómia a transsternálna tymektómia - Klinika hrudnej chirurgie SZU a UN Bratislava Ružinov - doc. MUDr. M. Janík, PhD,
MUDr. M. Lučenič, PhD. MUDr. Peter Juhos, PhD,
5. 2. Terapeutické plazmaferézy - Národná transfúzna služba, UN Bratislava-Ružinov - prim. MUDr. S. Choudhury.
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5. 3. Intenzivistická starostlivosť o pacientov s respiračným a bulbárnym zlyhávaním - myastenické krízy, akútna polyradikuloneuritída GBS, hyperakútne dermatomyozitídy
a polymyozitídy, rhabdomyolýzy - Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK, UN Bratislava - Ružinov, - prim. MUDr. A.
Yaghi.
5. 4. Kardiologická starostlivosť o pacientov s kardiomyopatiami pri muskulárnych dystrofiách a mitochondriálnych myopatiách - NÚSCH Bratislava.
5. 5. Kardiologické vyšetrovanie, vrátane echokardiografie, u pacientov s hereditárnou amyloidnou transtyretínovou polyneuropatiou – doc. MUDr. G. Kamenský, CSc., V.
Interná klinika LFUK a UN Bratislava.
5. 6. Starostlivosťo pacientky počas tehotenstva, pôrodu a postpartálneho obdobia s myasténiou gravis a ďalšími
neuromuskulárnymi ochoreniami - II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB - Ružinov, MUDr. M. Oros.
5. 7. Špecializované korekčné operačné zákroky pri
závažných neuromuskulárnych oftalmopatiách, výrazných
ptózach s funkčným obmedzením videnia - Klinika plastickej chirurgie, UN Bratislava - Ružinov, doc. MUDr. D. Palenčár,
PhD.
5. 8. Rádioterapia a chemoterapia malígnych tymómov Národný onkologický ústav, Bratislava.
5. 9. Enzymatická substitučná liečba rekombinantnou
alfa-glukozidázou pri adultných formách Pompeho choroby - Metabolické centrum, NÚDCH Bratislava, prim. MUDr. A
Hlavatá, PhD.
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6. Registre neuromuskulárnych ochorení
Centrum pre NMO má vytvorený elektronický register pacientov s myasténiou gravis, k 31. 12. 2019 bolo evidovaných 2547
pacientov. V celoslovenskom registri pacientov s CIDP je
k 31. 12. 2019 evidovaných 139 pacientov. Centrum pre NMO
sa podieľalo sa na vytvorení spoločného česko-slovenského
registra pre multifokálnu motorickú neuropatiu, v SR evidujeme
19 pacientov s MMN. V registri Pompeho choroby je evidovaných 15 pacientov. V roku 2015 sme v spolupráci s genetikmi
vytvorili slovenský register pacientov so spinálnou a bulbárnou
muskulárnou atrofiou (M. Kennedy). K 31. 12. 2019 bolo v registri evidovaných 62 pacientov.
V registri hereditárnej amyloidnej transtyretínovej polyneuropatie (early-onset forma; late onset forma) evidujeme 15 pacientov (6 pacienti sú symptomatickí, 9 pacienti presymptomatickí
s dokázanou patogénnou mutáciou v TTR géne) a 1 pacient
má sporadickú formu ochorenia podmienenú de novo mutáciou
v TTR géne.
29. 2. 2020
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