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VIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XVI. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
26. neuromuskulární symposium
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Príhovor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
vítam vás v Bratislave na VIII. neuromuskulárnom kongrese, ktorý organizuje Sekcia
pre neuromuskulárne ochorenia SNeS v spolupráci s Neuromuskulárnou sekciou ČNS.
Počet neuromuskulárnych ochorení (NMO) je vysoký (> 800), ale jednotlivé ochorenia majú zriedkavý výskyt, čo kladie mimoriadne nároky na včasné určenie správnej
diagnózy a indikovanie optimálnej terapie. Diagnostika a liečba NMO vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu so špecializovanými centrami v SR, v ČR a v zahraničí. K zlepšovaniu starostlivosti
o pacientov s NMO významne prispieva vytváranie registrov, zapájanie sa do medzinárodných projektov
a referenčných sietí. Každý rok vzrastá počet geneticky podmienených neuromuskulárnych ochorení.
Podľa „Gene table of monogenic neuromuscular disorders“, ktorú každoročne v decembri vydáva World
Muscle Society, je známych viac ako 500 monogénnych neuromuskulárnych ochorení. Pri niektorých
geneticky podmienených NMO, ktoré mali donedávna infaustnú prognózu, došlo v posledných rokoch
k zásadným prelomom v ich liečbe. Preto jednou z dvoch hlavných tém VIII. neuromuskulárneho kongresu
sú metabolické NMO s prednáškami venovanými liečiteľným hereditárnym metabolickým NMO (Pompeho
choroba, familiárna amyloidná polyneuropatia). Samostatný blok prednášok je venovaný diabetickej
polyneuropatii, ktorá predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce NMO.
Hlavnou témou kongresu sú autoimunitné NMO, pre ktoré platí, že prognóza pacientov závisí od
včasného určenia správnej diagnózy a od voľby optimálneho terapeutického postupu. Bloky prednášok
o myozitídach, imunogénnych neuropatiách a myasténii gravis sú okrem nových poznatkov zamerané
aj na chyby a omyly v ich diagnostike a liečbe. Pozvanie na náš kongres prijali prof. Jan Kuks (Groningen)
a prof. Hessel Franssen (Utrecht). Jan Kuks je významnou svetovou autoritou v oblasti myasténie gravis,
dlhoročným spolupracovníkom a žičlivým priateľom slovenskej a českej neuromuskulárnej komunity.
Opäť sa tešíme na jeho mimoriadne didaktické schopnosti, ktorými zložité vedecké a klinické problémy
zrozumiteľne aplikuje na potreby klinickej praxe. Pozvanie na kongres prijala aj ďalšia veľká osobnosť holandskej a svetovej neurológie prof. Hessel Franssen z Univerzity v Utrechte, kde pracuje v špecializovanom
centre, ktoré sa venuje ochoreniam periférneho motoneurónu. Hessel Franssen je absolútnou svetovou
autoritou v neurofyziologickej diagnostike multifokálnej motorickej neuropatie a publikoval prioritné
práce o patofyziológii multifokálnej motorickej neuropatie.
Milí priatelia, Vás všetkých, ktorí sa podieľate na riešení problematiky neuromuskulárnych ochorení,
srdečne vítam v Bratislave. Verím, že aj Vašou zásluhou VIII. neuromuskulárny kongres prinesie kvalitný
odborný program s prínosmi pre klinickú prax a aj príjemné spoločenské stretnutia a zážitky.
Peter Špalek
predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia
Slovenská neurologická spoločnosť
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Odborný program

ŠTVRTOK, 16. 4. 2015
7.00

Registrácia

8.45 – 9.00
OTVORENIE KONGRESU
J. Benetin, P. Špalek, S. Voháňka
9.00 − 10.15

MYOZITÍDY

Predsedníctvo: J. Kuks, E. Kurča, P. Špalek, S. Voháňka
1.
2.
3.
4.

J. Kuks (Groningen): Polymyositis 
P. Špalek (Bratislava): Dermatomyositis 
S. Voháňka (Brno): Myozitida s inkluzními tělísky 
E. Kurča (Martin): Nekrotizujúce autoimunitné myopatie 

(20 + 5 min.)
(13 + 2 min.)
(13 + 2 min.)
(13 + 2 min.)

10.15 – 10.30
Prestávka

10.30 − 11.30

CIDP

Satelitné sympózium spoločnosti Grifols
Predsedníctvo: J. Bednařík, P. Špalek
5.	J. Bednařík: Chronická zánětlivá demyelinizační neuropatie (CIDP)
− klinický obraz a diagnostika 
6. P. Špalek: Liečba CIDP − všeobecné odporúčania alebo personalizovaný prístup?

(25 + 5 min.)
(25 + 5 min.)

11.30 − 12.45

IMUNOGÉNNE NEUROPATIE
Predsedníctvo: Z. Kadaňka, E. Kurča

7.	M. Škorňa, J. Bednařík, J. Junkerová, J. Staněk, J. Kuchyňka, L. Strmisková, R. Mazanec,
J. Haberlová, P. Otruba, T. Božovský, E. Ehler, A. Vávra, P. Ridzoň, M. Forgáč, P. Vaško,
D. Kvasničková, M. Pátá, M. Suchý (Brno, Ostrava, Hradec Králové, Praha, Olomouc, Plzeň,
Pardubice): Český národní registr Guillain-Barrého syndromu:
výsledky 39-měsíčního fungování 
(10 + 2 min.)

Odborný program
8.	I. Kovalová, J. Bednařík, I. Martinka, P. Špalek, R. Mazanec, A. Vávra, P. Ridzoň, M. Forgáč,
M. Suchý, M. Pátá (Brno, Bratislava, Praha, Pardubice): Česko-slovenská databáze
nemocných s multifokální motorickou neuropatií a chronickou zánětlivou
demyelinizační polyneuropatií − první poznatky 
(10 + 2 min.)
9.	R. Mazanec, M. Ivaničová, J. Hanzalová, V. Potočková (Praha): Chronická zánětlivá
demyelinizační polyneuropatie (CIDP) – klinické a laboratorní charakteristiky
(10 + 2 min.)
souboru pacientů NM Centra FN Motol v letech 2004 – 2014 
10.	E. Ehler, P. Kunc, I. Štětkářová (Pardubice, Hradec Králové, Praha): Chronická
zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie s akutním začátkem 
(10 + 2 min.)
11. Z. Kadaňka (Brno): Diferenciální diagnostika polyneuropatie při MGUS 
(10 + 2 min.)
12.	E. Ehler, P. Kunc, I. Štětkářová (Pardubice Hradec, Králové, Praha): Multifokální
získaná demyelinizační senzitivní a motorická neuropatie (MADSAM) 
(10 + 2 min.)

12.45 − 14.00
Obed

14.00 − 15.00

DIABETICKÁ POLYNEUROPATIA
Predsedníctvo: J. Bednařík, P. Kučera

13.	P. Kučera (Bratislava): Diabetická neuropatia − recentné poznatky
pre klinickú prax a nové trendy
(10 + 2 min.)
14.	J. Bednařík, S. Divišová, E. Vlčková, I. Šrotová, S. Kincová, M. Škorňa, L. Dušek (Brno):
Je hustota intraepidermálních nervových vláken v kožní biopsii spolehlivým
(10 + 2 min.)
markerem progrese diabetické neuropatie? 
15.	V. Potočková, M. Jiřina, R. Mazanec (Praha): Výskyt kardiální autonomní neuropatie
v souvislosti s poruchou termického čití v kohortě diabetiků 1. a 2. typu 
(10 + 2 min.)
16.	G. Hajaš, B. Veselý, E. Gregorovičová, M. Brozman (Nitra): Rizikové faktory
periférnej neuropatie u diabetikov 1. typu − prospektívna štúdia 
(10 + 2 min.)
17.	I. Šrotová, E. Vlčková, S. Kincová, J. Bednařík (Brno): Koincidence deficitu
vitaminu B12 a diabetu mellitu II. typu u pacientů s polyneuropatií 
(10 + 2 min.)

15.00 – 16.10

MULTIFOCAL MOTOR NEUROPATHY
Satelitné sympózium spoločnosti Baxter
Predsedníctvo: H. Franssen, P. Špalek

18.	H. Franssen (Utrecht): Multifocal motor neuropathy: pathophysiology
and neurophysiological diagnosis 
19.	P. Špalek, F. Cibulčík, E. Kurča, P. Kučera, L. Gurčík, J. Vyletelka, G. Hajaš (Bratislava,
Martin, Levoča, Žilina, Nitra): Multifocal motor neuropathy in Slovak Republic

16.10 − 16.30
Prestávka

(30 + 10 min.)
(25 + 5 min.)
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Odborný program
16.30 − 18.00

NEUROMUSKULÁRNE KAZUISTIKY
Predsedníctvo: E. Ehler, G. Hajaš

20.	J. Haberlová, R. Barresi, L. Fajkusová (Praha, Newcastle, Brno): Úskalí diagnostiky
parciálního deficitu merosinu – kazuistika atypické formy kongenitální svalové
(8 + 2 min.)
dystrofie u otce a syna
21.	J. Rohaľová, J. Midriak, Š. Madarász (Ružomberok): Bickerstaff encephalitis
– a case report 
(8 + 2 min.)
22.	E. Ehler, A. Meleková (Pardubice): Morvanův syndrom – kazuistika 
(8 + 2 min.)
23.	P. Došeková, G. Krastev, R. Lackovič (Trnava): Stiff-person syndróm 
(8+ 2 min.)
24.	I. Urminská, S. Mattošová, I. Mečiarová, A. Hergottová, J. Radvanszky, P. Špalek
(Bratislava): Late-onset Pompe disease with clinical and laboratory
findings imitating myotonic dystrophy
(8 +2 min.)
25. B. Adamová, I. Šrotová (Brno): Lumbální spinální stenóza nebo ALS? – kazuistika (8 + 2 min.)
26. Z. Števková, G. Krastev, J. Haring (Trnava): „Man-in-the-barrel syndróm“
(8 + 2 min.)

PIATOK, 17. 4. 2015
9.00 − 11.10

MYASTÉNIA GRAVIS

Predsedníctvo: J. Kuks, J. Piťha, S. Voháňka, P. Špalek
27. J. Piťha, P. Špalek (Praha, Bratislava): Novinky v patogenezi myasthenia gravis (15 + 2 min.)
28. J. Kuks (Groningen): Therapy for myasthenia gravis 
(20 + 5 min.)
29.	P. Špalek, J. Piťha, S. Voháňka, I. Martinka (Bratislava, Praha, Brno):
Myasthenia gravis: diagnostic pitfalls and mimics 
(15 + 2 min.)
30.	I. Martinka, M. Fulová, M. Špaleková, F. Cibulčík, M. Sosková, K. Sitárová, P. Špalek
(Bratislava): Very late-onset myasthenia gravis in Slovak Republic 
(15 + 2 min.)
31.	M. Jakubíková, J. Piťha, H. Marečková, M. Týblová, I. Nováková, J. Schutzner (Praha):
Prospective longitudinal study of thymectomy and immune mechanisms
in patients with myasthenia gravis
(10 + 2 min.)
32.	M. Chmelíková, S. Voháňka, J. Bednařík (Brno): Charakteristika myastenických
pacientů Neuromuskulárního centra FN Brno 
(10 + 2 min.)
33.	J. Piťha, M. Jakubíková, S. J. Tzartos (Praha, Atény): Nálezy u dvojitě seronegativní
myasthenia gravis v české populaci v rámci mezinárodní studie sledující
MuSK a LPR4 protilátky pomocí cell based assay 
(10 + 2 min.)
34.	P. Žurková, F. Dosbaba, Z. Merta, M. Došková, M. Bartošková, J. Bednařík (Brno):
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis
− předběžné výsledky 
(10 + 2 min.)

11.10 − 11.30
Prestávka

Odborný program
11.30 – 12.30

AKTUÁLNE TRENDY V DIAGNOSTIKE
NEUROMUSKULÁRNYCH OCHORENÍ
Satelitné sympózium spoločnosti Genzyme
Predsedníctvo: P. Špalek, S. Voháňka

35. S. Voháňka (Brno): Diferenciální diagnostika pletencové svalové slabosti 
36. P. Špalek (Bratislava): HyperCKémia – etiopatogenéza a diferenciálna diagnostika

(25 + 5 min.)
(25 + 5 min.)

12.30 − 13.30
Obed

13.30 − 14.10

FAMILIÁRNA AMYLOIDNÁ POLYNEUROPATIA
Predsedníctvo: R. Mazanec, I. Martinka

37.	P. Špalek, J. Chandoga (Bratislava): Transthyretin-associated familial
amyloid polyneuropathy in Slovakia 
38.	I. Martinka, R. Petrovič, J. Chandoga, P. Turčáni, P. Špalek (Bratislava): Pilotná
štúdia prevalencie familiárnej amyloidnej polyneuropatie medzi
pacientmi s diagnózou idiopatickej polyneuropatie 
39.	J. Kothaj, M. Fischerová, V. Donáth, P. Špalek (Banská Bystrica, Bratislava):
Transtyretínová amyloidóza s multisystémovým postihnutím – kazuistika

(12 + 2 min.)

(10 + 2 min.)
(10 + 2 min.)

14.10 − 16.00

VARIA

Predsedníctvo: F. Cibulčík, E. Vlčková
40. F. Cibulčík (Bratislava): Magnézium a jeho význam v neurológii 
(10 + 2 min.)
41.	J. Radvanszky, E. Radvanská, E. Nagyová, P. Špalek, A. Valachová, T. Szemes, G. Minárik,
Ľ. Kádaši (Bratislava, Trenčín, Nové Zámky): Population distribution of healthy range
and premutation range CCTG alleles of the myotonic dystrophy type 2 locus  (10 + 2 min.)
42.	E. Vlčková, I. Šrotová, S. Kincová, J. Straková, L. Ryba, J. Bednařík (Brno): Analýza symptomových
profilů u pacientů s neuropatickou bolestí centrálního a periferního typu
(10 + 2 min.)
43.	S. Kincová, I. Šrotová, E. Vlčková, J. Straková, J. Bednařík (Brno): NPSI a derivovaná skóre
v diagnostice neuropatické bolesti centrálního a periférního typu 
(10 + 2 min.)
44.	I. Kovaľová, E. Vlčková, J. Bednařík (Brno): Kožní biopsie u pacientů se spondylogenní cervikální
myelopatií a pozitivními senzitivními příznaky na dolních končetinách
(10 + 2 min.)
45.	K. Kalous (Praha): Neuropatie při vaskulitidách 
(10 + 2 min.)
46.	Z. Kadaňka ml. (Brno): Kdy indikovat EMG pánevního dna? 
(10 + 2 min.)
47.	L. Mrázová, Z. Juříková, P. Danhofer, J. Pejčochová, P. Vondráček, J. Zámečník, T. Honzík,
H. Ošlejšková (Brno, Praha): Triple trouble − DMD, autismus, epilepsie – kazuistika (10 + 2 min.)

16.00 − 16.30
ZÁVER
S. Voháňka, P. Špalek
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MYOZITÍDY
Polymyositis
Kuks J. B. M.
Department of Neurology University
Medical Centre, Groningen
Inflammatory myopathies consist of autoimmune disorders that present with marked proximal
and symmetric muscle weakness. They may be
associated with other autoimmune disorders but
also appear as an idiopathic disease. On histopathological grounds, inclusion body myositis is included
in the spectrum of myositis, although both morphological and clinical aspects are different from
other idiopathic inflammatory myopathies. This
overview will deal with the clinical manifestations,
associations with other diseases, diagnostics and
novel insights in the therapy of myositis.

Dermatomyositis
Špalek P.
Centre for Neuromuscular Diseases,
Department of Neurology, University
Hospital Bratislava, Bratislava-Ruzinov
Polymyositis, dermatomyositis, inclusion body myositis and autoimmune necroziting myopathy are four major categories of idiopathic
inflammatory myopathies. The overall annual
incidence of these disorders is approximately 1 in
100 000. An autoimmune pathogenesis is strongly implicated in all idiopathic inflammatory myopathies. In dermatomyositis (DM) complement
activation occurs early in the disease, leading to
the formation and deposition of membranolytic
attack complex on the endomysial capillaries,
followed by capillary destruction, perivascular
inflammation, and perivascular atrophy.

DM is more prevalent in females. DM can
present at any age. Most childhood cases manifest between 5 and 15 years (juvenile DM)
and most adult cases present between 45 – 65
years of age. Onset of proximal and symmetrical
muscle weakness is typically subacute (over
weeks), although it can develop abruptly (over
few days) or insidiously (over months). Myalgias
occur in approximately 50% of patients. The
pattern of proximal limb weakness does not
distinguish DM from many other myopathies.
Involvement of oropharyngeal or masticatory muscles in cca 20% DM patients results in
dysphagia, chewing difficulty, and sometimes
dysarthria.
Characteristic skin rash usually accompanies or precedes the onset of muscle weakness.
However, amyopathic DM presents itself with
only rash, and adermatopathic DM is histopathologically proven DM without rash. A heliotrope
rash is the classic purplish discoloration of the
eyelids, often associated with periorbital edema. A macular erythematosus rash can affect
the face, neck, anterior chest and upper back.
Subcutaneous calcinosis of the elbows and knees,
and skin ulcerations often occur in juvenile DM
but are uncommon in adult DM.
Multisystem involvement may occur either in
juvenile and adult DM – interstitial lung disease,
cardiac, joint, gastrointestinal manifestations,
and even necrotizing vasculitis. In up to 15 % of
adult DM patients, there may be an underlying
malignancy, necessitating a thorough workup
and careful monitoring, especially during the
first 3 years since disease onset.
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Bohan´s and Peter´s clinical, biochemical
(hyperCKemia), EMG and histopathological criteria are practical and sensitive to diagnosis of
DM. Corticosteroids are the first-line treatment.
We start the treatment with intravenous methylprednisolon (1 g/day for 3 – 5 days) and
then switch to the oral regimen with prednison. We start with high dose of prednison,
at least 1 mg/kg, as a single daily dose, to be
taken in the morning. After 4 to 6 weeks, the
daily dose is slowly reduced or switched to an
alternate-day regimen, according to efficacy
and side effects. In patients with severe disease
we prefer a combined immunosuppressive
treatment (prednisone and azathioprine) from
the onset. In cases of DM refractory to corticosteroids and immunosuppressive agents
IVIg has beneficial responses, plasmapheresis
is ineffective. From the onset IVIg is the best
choice in very rapidly progressive cases with
severe weakness, myalgias and evolving secondary rhabdomyolysis. The standard dose
is 0,4 g/kg/day given for 5 days. Subsequently,
the corticosteroids are administered usually in
combination with azathioprine.
The primary goal of the therapy is the objective demonstration of increased muscle
strength and activities of daily living, as well
as an improvement in systemic manifestations.
When strength improves CK falls concurrently.
Unfortunately, the falling CK is often interpreted
as a sign of improvement and some clinicians
have a common habit of „treating“ the CK level instead of muscle weakness. The CK level
is helpful as an auxiliary measure, but the main
guide for treatment response is muscle strength
improvement.

Myozitida s inkluzními tělísky
Voháňka S.
Neuromuskulární centrum,
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
Název poprvé použili v roce 1971 Yunis
a Samaha, aby odlišili skupinu nemocných se zánětlivou myopatií, u kterých vykazovala svalová
biopsie vedle zánětlivého infiltrátu i další abnormality. Epidemiologické studie vykazují rozptyl od 2,2
(Nizozemí) do 10,9 (Austrálie) na 1 milion obyvatel.
V České republice není incidence myozitidy s inkluzními tělísky („Inclusion body myositis“ = IBM) známa.
IBM představuje asi 25 % zánětlivých myopatií. Choroba je častější u mužů (3 : 1). Sporadická
forma (SIBM) se manifestuje v 80 % ve věku nad
50 let. Výskyt mezi 20 – 30 lety je typický pro hereditární formu (HIBM), u které byla jako kauzální
příčina identifikována AR mutace v genu pro DPN-acetylglucosamin 2-epimerasu/N-acetylmannosamin kinázu s postižením biosyntézy kyseliny
sialové. Prevalence je asi 1 případ na 1 milion
obyvatel a vžil se pro ni název GNE myopatie.
Etiopatogeneze SIBM není dosud jasná: tradičně je tato choroba (vzhledem k obligátnímu
nálezu zánětlivých infiltrátů) řazena spolu s dermatomyozitidou a polymyozitidou mezi zánětlivé
získané myopatie. Rezistence k imunomodulační
terapii a inkluze ukazují spíše na myodegenerativní
patologii.
Klinicky dominuje kořenově lokalizovaná slabost DK s predilekčním postižením kvadricepsů,
často jsou také postiženy m. iliopsoas a m. tibialisanterior. Typickou je patelární areflexie, ostatní reflexy
mohou být zachovány. Na HK jsou postiženy svaly
na paži (biceps a triceps) a hluboké flexory prstů.
Dysfagie (30 – 40 % nemocných) může být i iniciálním příznakem. Postižení bývá často asymetrické.
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Může být přítomna i slabost mimické muskulatury
a šíjového svalstva. Nejsou přítomny hypertrofie.
Naopak u HIBM je typické ušetření kvadricepsů („Quadriceps-sparing myopathy“), nebývají
také poruchy polykání. Nejvíce je postižena přední bércová skupina s obrazem stepáže. Ztráta
samostatné lokomoce nastává po 10 – 20 letech.
SIBM není asociována s vyšším výskytem
maligních onemocnění ani se systémovými autoimunitními chorobami. Progrese je velmi pomalá, někteří pacienti jsou ještě po 10 letech od
prvních příznaků schopni samostatné lokomoce.
U většiny pacientů se nachází významná
endomysiální infiltrace makrofágy a T lymfocyty
(především CD8+), která je identická s obrazem
u polymyozitidy. Vedle infiltrátu nacházíme ve světelném mikroskopu lemované vakuoly („rimmed
vacuoles“) a eosinofilní cytoplasmatické inkluze,
které při elektronové mikroskopii odpovídají shlukům 15 – 20 nm širokých filament v cytoplasmě
i nukleoplasmě. Vakuoly jsou přítomny v 2 – 70 %
svalových vláken, mají 2 – 25 mm, jsou lemovány
bazofilním materiálem a obsahují cytoplasmatické
degradační produkty. Jedno svalové vlákno obsahuje jednu nebo více vakuol, které jsou lokalizovány
subsarkolemálně nebo centrálně. Filamenta, které
lze ve shlucích pozorovat v světelném mikroskopu
jako inkluze, se podobají neurofibrilárním filamentům nacházeným v mozku u Alzheimerovy choroby a obsahují identicky fosforylovaný tau protein,
ubiquitin, apolipoprotein E, presenilin 1 a další komponenty. Dále jsou přítomny různé abnormality
mitochondrií včetně deficitu cytochromoxidázy.
Pro chorobu je příznačná rezistence vůči terapeutickým postupům obvykle používaným u zánětlivých myopatií (kortikoidy, imunosupresiva,
IVIG). Tato vlastnost je i diagnostickým ukazatelem.

Nekrotizujúce autoimunitné
myopatie
Kurča E.
Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Neurologická klinika JLF UK
a UNM, Martin
Nekrotizujúce myopatie vykazujú špecifický histopatologický obraz, ktorý zahŕňa
rozsiahle nekrotické zmeny s občasnou regeneráciou svalových vlákien, ale s minimálnou
alebo žiadnou zápalovou reakciou (zachytené
sú obyčajne hlavne makrofágy, ktoré realizujú upratovaciu reakciu odumretých zložiek).
Tento histologický obraz je združený s genetickými alebo získanými myopatiami. Získané
myopatie sú obyčajne toxickej alebo liekovej
etiológie, v prípade neprítomnosti týchto faktorov je nevyhnutné posúdiť autoimunitnú
etiopatogenézu. V roku 2004 bola opísaná
nekrotizujúca autoimunitná myopatia (NAM)
s vyššie uvedeným histologickým nálezom,
ktorá sa jednoznačne odlišuje od doteraz
známych zápalových myopatií (polymyozitída, dermatomyozitída, sporadická „inclusion-body“ myozitída), ale pritom NAM evidentne
odpovedá na imunosupresívnu liečbu. Veľká
časť NAM je asociovaná s autoprotilátkami
anti-SRP (anti-signal recognition particle) alebo s anti-HMGCR protilátkami (anti-3hydroxy
3methylglutaryl koenzým A reduktáza), prípadne s onkologickou diagnózou a predpokladanou paraneoplastickou autoimunitou.
Stanovenie diagnózy NAM je obzvlášť dôležité
v prípadoch pomaly progredujúcich foriem
ochorenia, kde je možná zámena s pletencovými svalovými dystrofiami – NAM je totiž
potenciálne liečiteľná nozologická jednotka.
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CIDP
(Satelitné sympózium spoločnosti Grifols)
Chronická zánětlivá demyelinizační
neuropatie (CIDP) – klinický obraz
a diagnostika
Bednařík J.1, 2
1
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
2
CEITEC, Central European Institute of
Technology, Masaryk University, Brno
CIDP je prototypem chronické autoimunitní
demyelinizační polyneuropatie. Jde o relativně
nové onemocnění, první popis reakce na léčbu
kortikosteroidy je z roku 1958 a název CIDP byl
navržen v roce 1984. Jde o vzácné onemocnění
s prevalencí udávanou mezi 1,2 – 8,9 případů/100
tisíc/rok. Typická CIDP, která tvoří asi 2/3 všech
případů, je definovaná jako chronicko progresivní
nebo rekurentní symetrická proximální a distální
svalová slabost s hypo- či areflexií a senzitivní
dysfunkcí všech 4 končetin, s možným postižením kraniálních nervů a rozvíjející se déle než
2 měsíce. Z atypických forem je nejčastější LewisSumnerův syndrom (MADSAM) tvořící asi 15 %
případů a čistě senzitivní forma (10 %); velmi
vzácné jsou čistě motorické, převážně distální
(DADS) a fokální formy.
Elektrofyziologická kritéria jsou založena na
průkazu multifokální demyelinizační neuropatie,
jehož hlavními projevy je zpomalení vedení, blok
vedení a časová disperze evokované odpovědi,
a to dominantně v oblasti motorických nervů.
Neexistuje však jednoznačná shoda a jednotlivá kritéria se liší stanovením limitních hodnot,
kvantifikací a distribucí elektrofyziologických
změn, což ovlivňuje jejich senzitivitu a specificitu.

Mezi podpůrná diagnostická kritéria patří průkaz proteinocytologické asociace, MR obraz enhancementu gadolinia nebo hypertrofie v oblasti
kořenů a plexů, pozitivní terapeutická odezva na
imunomodulační léčbu a případně nervová biopsie.
CIDP je asociovaná s celou řadou dalších
autoimunitních onemocnění, po kterých je třeba
cíleně pátrat: diabetem mellitem, monoklonální
gamapatií nejasného významu IgG, IgA, IgM bez
anti-MAG, lupus erytematosus a jinými zánětlivými onemocněními pojiva, HIV, chronickou aktivní
hepatitidou, sarkoidózou, onemocněním štítnice.
Diferenciálně diagnosticky je nutné zejména odlišit:
 CIDP s akutním začátkem od GuillainovaBarrého syndromu;
 M
 ADSAM od multifokální motorické neuropatie;
 další atypické formy od širokého etiologického spektra polyneuropatií;
 jiné subakutní až chronické převážně demyelinizační polyneuropatie, prokázané či
předpokládané autoimunitní etiologie jako
POEMS, GALOP, polyneuropatie s protilátkami proti MAG a sulfatidům (IgM).

Liečba CIDP – všeobecné odporúčania
alebo personalizovaný prístup?
Špalek P.
Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Neurologická klinika SZU
a UNB, Bratislava-Ružinov
Úvod: Chronická inflamatórna demyelinizačná
polyneuropatia (CIDP) je najčastejšia autoimunitne
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podmienená chronická neuropatia. Autoimunitný
proces spôsobuje demyelinizáciu nervových vláken, pri dlhšom trvaní ochorenia dochádza k axonálnej dysfunkcii, axonopatii, ktorá je terapeuticky
ťažko ovplyvniteľná. Pre prognózu pacientov s CIDP
je rozhodujúce včasné určenie správnej diagnózy
a správne ordinovaná imunoterapia. U pacientov
so včasne diagnostikovanou CIDP prvolíniová liečba (kortikoterapia, intravenózny imunoglobulín,
plazmaferéza) dosahuje významný terapeutický
efekt u 80 – 90 % pacientov. Neskoro diagnostikovaná a neskoro liečená (aj nesprávne liečená) CIDP
zhoršujú prognózu pacientov s CIDP. Závažnosť
prognózy od stupňa axonopatie výstižne vyjadruje
pojem „time is axon“.
Diskusia: V úvode terapie, pri voľbe liečby
prvej línie (intravenózny imunoglobulín alebo
kortikoterapia) je účelné pridržiavať sa odporúčaní, ktoré vypracovali v roku 2010 European
Federation of Neurological Societies and the
Peripheral Nerve Society. Tieto odporúčania kladú
dôraz na formu a závažnosť CIDP. Napríklad, pri čisto motorickej forme CIDP je indikovaný výhradne
intravenózny imunoglobulín, lebo kortikoterapia
je neúčinná a u časti pacientov dokonca zhoršuje
klinický stav. Vždy je nutné zohľadňovať vek pacienta a komorbiditu, čo v určitej miere vyžaduje
už personalizovaný prístup k liečbe. Napríklad
prednizón je vhodnejší u mladších pacientov bez
závažnejšej komorbidity.
EFNS/PNS vypracovala odporúčania aj na udržiavaciu liečbu intravenóznym imunoglobulínom
a kortikoidmi, ktorá by mala zabezpečovať trvácnosť optimálneho liečebného efektu docieleného
úvodnou liečbou. Pacienti s CIDP pri zabezpečovaní trvalého optimálneho terapeutického efektu
udržiavacou liečbou vykazujú značné interindivi-

duálne odlišnosti. Prejavujú sa rozdielmi vo výške udržiavacej dávky (prednizón, IVIG) potrebnej
na zabezpečenie stabilného terapeutického efektu.
Pri IVIG ide aj o rozdielne dĺžky časových intervalov
medzi jeho aplikáciami, ktoré zabezpečujú stabilitu docieleného klinického zlepšenia. Pre riadenie
udržiavacej liečby pri CIDP je rozhodujúci personalizovaný prístup s nutnosťou pravidelného monitorovania klinického stavu. Individualizovaný prístup
je obzvlášť dôležitý pri postupnom vysadzovaní/
znižovaní dávok a pri rozhodovaní o ukončení
liečby. Pri znižovaní a ukončovaní liečby je nutné
kalkulovať s rizikom recidívy CIDP, hoci v súčasnosti
nie sú k dispozícii žiadne prediktívne klinické alebo laboratórne ukazovatele, ktoré by umožňovali
predvídať relapsy CIDP.
Záver: Na základe vlastných skúsenosti s liečbou 63 pacientov s CIDP sa domnievame, že optimálny prístup k liečbe pacientov s CIDP predstavuje kombinácia všeobecných odporúčaní EFNS/
PNS (najmä v úvode liečby) a personalizovaného
prístupu (riadenie udržiavacej liečby, monitorovanie klinického stavu, nežiaducich klinických a laboratórnych účinkov). V liečbe pacientov s CIDP
sa pridržiavame nasledovného algoritmu:
1.	Ľahké formy CIDP s minimálnym funkčným
zneschopnením
 čakať a monitorovať stav („wait and see
policy“)
 žiadna liečba
2. Mierna a stredne ťažká forma CIDP
Kortikoterapia je liečba prvej voľby:
 prednizón – úvodnú dávku 1 – 1,5 mg/
deň podávať 6 – 8 týždňov,
p
 o dosiahnutí zlepšenia/remisie – postupne znižovať dávky (trvanie liečby
1 – 2,5 roka),
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 čiastočný efekt kortikoterapie – pridať
azatioprín alebo iný imunosupresívny
preparát.
Intravenózny imunoglobulín je indikovaný:
 ak je kortikoterapia neúčinná,
 a k je kortikoterapia K. I., alebo ak vzniknú
závažnejšie vedľajšie účinky kortikoterapie.
Plazmaferéza je indikovaná:
 ak sú kortikoterapia a IVIg neúčinné,
 k plazmaferéze pridať azatioprín alebo
iný imunosupresívny preparát.
3.	Ťažké formy CIDP a čisto motorické formy
CIDP
Intravenózny imunoglobulín je liek prvej voľby:
 k úra 0,4 g/kg/deň po obdobie 5 dní alebo 2 g/kg/deň po obdobie 2 dní,
 zlepšenie stavu – čakať a monitorovať
stav – ojedinele je možné docielenie
trvalej remisie,
 p ri účinnosti IVIG – opakovane aplikovať
IVIg v účinnej dávke a v účinnom interva-

le (obvykle 0,4 g/kg v jednorazovej dávke
v intervaloch 4 týždne),
 a k remisia alebo výrazne zlepšený stav
trvajú > 6 mesiacov, znižovať veľkosť
udržiavacej dávky, neskôr interval medzi
podávania IVIG.
Kortikoterapia:
 a k napriek opakovanej aplikácii IVIg sa
stav zhoršuje alebo je stacionárny,
 z vážiť pridanie azatioprínu alebo iného
imunosupresívneho preparátu.
Plazmaferéza a imunosupresívny preparát:
 ak sú IVIg aj kortikoterapia neúčinné.
Pri včasne ordinovanej imunoterapii je prognóza 85 – 90 % pacientov s CIDP priaznivá.
Približne 10 % pacientov reaguje na imunoterapiu len zastavením progresie ochorenia s trvalými reziduálnymi príznakmi. Asi u 5 % pacientov
CIDP nereaguje na žiadnu formu imunoterapie
a ochorenie progreduje. Obvykle ide o chorých
s neskoro diagnostikovaným ochorením, príčinou býva ťažké axonálne poškodenie.
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IMUNOGÉNNE NEUROPATIE
Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky
39-měsíčního fungování
Škorňa M.1, Bednařík J.1, 2, Junkerová J. 3,
Staněk J.4, Kuchyňka J. 5, Strmisková L. 5,
Mazanec R.6, Haberlová J.7, Otruba P.8,
Božovský T.9, Ehler E.10, Vávra A.10,
Ridzoň P.11, Forgáč M.12, Vaško P.13,
Kvasničková D.1, Pátá M.14, Suchý M.14
1
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
2
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
3
Neurologická klinika FN, Ostrava
4
Oddělení dětské neurologie FN, Ostrava
5
Neurologická klinika LF UK a FN,
Hradec Králové
6
Neurologická klinika 2. LF UK a FN
Motol, Praha
7
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN
Motol, Praha
8
Neurologická klinika LF UP a FN,
Olomouc
9
Neurologická klinika LF UK a FN, PlzeňLochotín
10
Neurologická klinika PKN, a. s. a FZS
Univerzity Pardubice, Pardubice
11
Neurologické oddělení Thomayerovy
nemocnice, Praha
12
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
13
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV,
Praha
14
Inaverz, o. p. s.
Úvod: Guillain-Barré syndrom (GBS), nejčastější
akutní autonomní periferní neuropatie, patří mezi
vzácná neurologická onemocnění. Jeho inciden-

ce kolísá v 10-milionové populaci obyvatel České
republiky podle oficiálně dostupných údajů kolem
175 případů za rok. Prospektivně zaznamenávaná
data jsou však nezbytná k tomu, aby bylo možné
posoudit, zda jsou na národní úrovni dosažené
mezinárodní standardy péče o nemocné s GBS.
Metodika: Webový národní český registr
(GBScz), jehož činnost byla zahájena v roce 2012
(první případ založen 18. 1. 2012), je součástí registru autoimunitních nervosvalových onemocnění
(AINSO) založeného na standardním formuláři
vytvořeným skupinou neuromuskulárních expertů a financovaného jednorázovými grantovými
projekty a pomocí sponzoringu. Data do registru
zadávají Neuromuskulární centra ustavená Sekcí
neuromuskulárních chorob ČNS JEP, je však otevřený všem neurologickým pracovištím. Cílem
registru je sledování klinického profilu, léčby
a 6-měsíční prognózy nemocných s GBS.
Výsledky: K datu přípravy abstraktu byla analyzována data ze 192 případů GBS u 190 pacientů
(109 mužů, 83 žen, průměrný věk 48 let), z toho
u 163 bylo dokončeno 6-měsíční sledování, z nichž
hodnocení svalové síly dle MRC (Medical Research
Council) je k dispozici u 81 případů. 101 případů
GBS bylo léčeno pomocí výměnné léčebné plazmaferézy (VPF), 71 pomocí intravenózního lidského
gamaglobulinu (IVIG) a 16 nebylo léčeno žádnou
imunomodulační léčbou (pro nízké hodnoty GBS
disability scale). V 88 % bylo dodrženo dávkování
IVIG dle doporučení (t. j. 2 g/kg). Účinnost léčby byla
vyjádřena poměrem MRC skóre na konci sledovaného období (1 měsíc a 6 měsíců) a při zahájení léčby. Po 1 měsíci došlo v průměru ke zlepšení svalové
síly o 45 % (t. j. poměr MRC 1,45) a po 6 měsících
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o 63 %. Zemřelo 6 nemocných (3 %). Nebyl nalezen
významný rozdíl mezi účinností obou léčebných
modalit ani mezi pohlavími. Vlastní prezentace
bude aktualizována o další případy GBS a budou
doplněny detailnější statistiky účinnosti léčby.
Závěry: Prospektivní sběr dat za pomoci standardního protokolu a webové databáze je užitečným zdrojem informací, který bude možné použít
pro zhodnocení kvality péče jednotlivých center
i na národní úrovni. Centralizace péče a dodržování standardů péče vedou k dobré prognóze nemocných s GBS srovnatelné s relevantními zdroji.

Česko-slovenská databáze
nemocných s multifokální
motorickou neuropatií a chronickou
zánětlivou demyelinizační
polyneuropatií – první poznatky
Kovalová I.1, Bednařík J.1, 2, Martinka M. 3,
Špalek P. 3, Mazanec R.4, Vávra A. 5,
Ridzoň P.6, Forgáč M.7, Suchý M.8, Pátá M.8
1
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
2
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
3
Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava
4
Neurologická klinika 2. LF UK a FN
Motol, Praha
5
Neurologická klinika PKN, a. s., a FZS
Univerzity Pardubice, Pardubice
6
Neurologické oddělení Thomayerovy
nemocnice, Praha
7
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
8
Inaverz, o. p. s.
Úvod: Multifokální motorická neuropatie
(MNN) a chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP) patří mezi onemocnění periferního neuronu. MMN je vzácné onemocnění,

prevalence se odhaduje na 0,6 – 2/100 tisíc obyvatel, u CIDP se podle literatury prevalence pohybuje mezi 1,9 – 7,7/100 tisíc obyvatel. Diagnostika
je u obou onemocnění závislá na kvalitním EMG
vyšetření. Léčba MMN je založena na aplikaci
intravenózních a v poslední době i subkutánních imunoglobulinů a její efektivita závisí na
důsledné individualizaci aplikačního schématu.
U CIDP je léčba složitější, je možnost vybírat mezi
vícerými léčebnými modalitami (kortikosteroidy,
IVIG, VPF). Prospektivní sběr informací na celostátní bázi může přinést informace o kvalitě
diagnosticko-léčebného procesu, přispět k jeho
kultivaci a plánování nákladů na péči.
Metodika: Činnost webového národního
českého registru pro MMN byla zahájena 1. 1. 2013,
registr pro CIDP byl spuštěn asi o rok později,
oba jsou součástí registru autoimunitních nervosvalových onemocnění – AINSO, založeného na
standardním formuláři vytvořeným skupinou neuromuskulárních expertů a financovaného jednorázovými grantovými projekty a pomocí sponzoringu. Data do registrů zadávají Neuromuskulární
centra ustavená Sekcí neuromuskulárních chorob
ČNS JEP, je však otevřený všem neurologickým
pracovištím. V roce 2014 k registru přistoupilo
i slovenské Centrum neuromuskulárních chorob
na Neurologické klinice SZU a UN Bratislava. Cílem
registrů je sledování klinického profilu efektu a tolerance léčby nemocných s MMN a CIDP.
Výsledky: Do registru MMN bylo k datu přípravy abstraktu zadáno celkem 41 případů (29
případů z ČR, 12 případů ze SR), z toho 27 mužů
a 14 žen, průměrný věk při stanovení diagnózy
je 47 let. První vyhodnocené výsledky z registru
ukazují, že na léčbě zůstává 65 % pacientů 5 let
bez progrese v klinickém obraze. Registr CIDP

www.solen.sk | 2015; 16(S1) | Neurológia pre prax – Suplement 1

19

20

Abstrakty
byl spuštěn asi o rok později než MMN, proto
jsou zatím k dispozici jen základní demografické
údaje. Do registru bylo zatím zadáno celkem 47
případů, z toho 26 mužů a 19 žen. Průměrný věk
při stanovení diagnózy je 45,5 let. Z léčebných
modalit se v drtivé většině uplatňují jako léčba
první volby kortikosteroidy (34 případů), méně
často se volí imunoglobuliny (15 případů), VPF
(8 případů). U 2 případů byla zvolena jiná léčba.
Závěr: Prospektivní sběr dat za pomoci
standardního protokolu a webové databáze je
užitečným zdrojem informací, který bude možné použít pro posouzení výskytu těchto vzácných onemocnění, dodržování standardů péče
a zhodnocení dlouhodobé prognózy. Stávající
léčba IVIG je schopna minimálně ze střednědobého horizontu u většiny nemocných zabránit
progresi onemocnění.

Chronická zánětlivá demyelinizační
polyneuropatie (CIDP) – klinické
a laboratorní charakteristiky
souboru pacientů NM Centra FN
Motol v letech 2004 – 2014
Mazanec R., Ivaničová M., Hanzalová J.,
Potočková V.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN
Motol, Praha
Úvod: Chronická zánětlivá demyelinizační
polyneuropatie (CIDP) je heterogenní choroba
s různými klinickými, elektrofyziologickými a laboratorními charakteristikami. Prevalence činí
7,7 : 100 000. Autoimunitní patogeneze CIDP
umožňuje použít účinné léčebné imunomodulační postupy.
Metodika: V letech 2004 – 2014 jsme sledovali 40 pacientů, kteří splnili diagnostická

kritéria PNS (Peripheral Nerve Society) pro CIDP.
Provedli jsme analýzu klinických a laboratorních
dat se zaměřením na formy CIDP, věk nástupu,
průběh choroby, likvorové nálezy, antiogangliosidové protilátky, komorbidity a léčebné
protokoly.
Výsledky: Soubor 40 CIDP pacientů tvořilo
26 mužů a 14 žen. Průměrný věk nástupu choroby byl 50,9 roku (20 – 75 let), kromě dvou pacientek s manifestací CIDP v 7 a 12 letech. Klasickou
formu (senzitivně motorická) vykázalo 38 pacientů, senzitivní variantu s ataxií 1 pacient
a Lewis Sumnerův syndrom 1 pacientka. Dle průběhu jsme zjistili monofazický průběh u 7 pacientů (17 %), relabující/remitující průběh u 9 pacientů
(23 %) a progresívní průběh u 24 pacientů (60 %).
Likvorové vyšetření provedeno u všech 40 pacientů, z toho u 12 zjištěna proteinorachie > 1,0 g/l
(30 %). Antigangliosidové protilátky byly vyšetřeny u 18 pacientů, z toho pozitivita zjištěna u 16
(89 %). Stanovení paraproteinu v séru jsme provedli u 23 pacientů pomocí elektroforézy séra
a imunoelektroforézy. Paraprotein jsme zjistili
u 7/23 pacientů (IgG lamba 2 x, IgG kappa 3 x,
IgM kappa 2 x), čili forma CIDP + MGUS zjištěna
u (30 %) pacientů. Při hodnocení komorbidit jsme
zjistili diabetes mellitus u 6 osob (T1DM 2 x, T2DM
2 x, porucha oGTT 2 x), tyreopatii u 7 osob, chronickou lymfatickou leukémii BCLL 2 x, hereditární
neuropatii CMT 1 x a roztroušenou sklerózu 1 x.
Imunomodulační léčba 1. volby byla ve všech případech kortikoterapie (prednison 1,0 mg/kg), pro
malý efekt nebo nežádoucí účinky převedeno na
IvIg (2,0 g/kg) 16 pacientů, TPF použita u 1 pacienta. Ukončit léčbu bylo možno u 4/40 osob
a rezistence na všechny použité léčebné postupy
(KS, IvIg, TPF) zjištěna u 1 pacienta.
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Závěr: Klinické a laboratorní charakteristiky našeho souboru CIDP pacientů odpovídají
publikovaným datům (například Mygland A,
et al., Muscle Nerve, 2005). Relativně častá je
v našem souboru forma CIDP + MGUS (30 %),
dále komorbidita s diabetes mellitus a tyreopatií
(celkem 32 %). Imunomodulační léčba probídá
v našem souboru dlouhodobě s relativně nízkou
možností léčbu ukončit (10 %).
Podpořeno MZ ČR RVO, FN v Motole 00064203.

Chronická zánětlivá demyelinizační
polyradikuloneuropatie s akutním
začátkem
Ehler E.1, Kunc P. 2, Štětkářová I. 3
1
Neurologická klinika PKN a Fakulta
zdravotnických studií Univerzity
Pardubice, Pardubice
2
Neurologická klinika FN, Hradec
Králové
3
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV,
Praha
Úvod: Nemocní s akutním začátkem chronické zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuropatie (CIDP) jsou nejčastěji akutně hospitalizováni s diagnózou akutní zánětlivá demyelinizační
polyradikuloneuritis (AIDP) a jsou léčeni intravenózně podanými imunoglobuliny či plazmaferézou. Teprve po tomto akutním stádiu je možno
spolehlivě diagnostikovat CIDP s akutním začátkem a podat cílenou a dlouhodobou terapii.
Cílem naší studie je určení parametrů, neurofyziologických i klinických, které jsou charakteristické
pro CIDP, a které je možno využít v diferenciální
diagnostice proti AIDP.
Soubor a metodika: Náš soubor tvoří 13
nemocných s CIDP s akutním začátkem. Jedná

se o 3 ženy a 10 mužů ve věku 35 – 72 let.
U těchto nemocných jsme hodnotili klinický
nález, rychlost nástupu příznaků, trvání progrese klinických příznaků, přítomnost zánětlivého
onemocnění před rozvojem polyradikuloneuropatie, likvorové nálezy, efekt léčby a zejména neurofyziologická vyšetření. Hodnotili jsme
vždy prvé neurofyziologické vyšetření, které
bylo provedeno nejvýše 14 dnů od začátku
potíží, a při kterém byla vyšetřena alespoň jedna
horní a jedna dolní končetina. Hodnotili jsme
distální motorickou latenci, amplitudu a trvání
distálního sumačního svalového akčního potenciálu pro n. medianus, n. ulnaris, n. peroneus, n.
tibialis a n. suralis. Dále jsme hodnotili rychlost
vedení, bloky vedení (vyjádřené v % poklesu
arey) a časovou desynchronizaci.
Výsledky: Nemocní s CIDP s akutním
začátkem měli významně delší distální motorické latence všech vyšetřených nervů, desynchronizaci sumačního svalového akčního
potenciálu (nižší amplitudu, delší trvání) a snížení rychlosti vedení motorickými i senzitivními vlákny.
Závěr: CIDP s akutním začátkem se od
AIDP liší trváním klinické progrese přesahující
4 týdny, má více senzitivních příznaků a méně symptomů autonomních a méně časté
postižení hlavových nervů. Podrobná analýza
neurofyziologických parametrů, a to zejména
motorické neurografie na horních končetinách,
je zdrojem důležitých informací. Má zásadní
význam v diferenciaci akutní a subakutní demyelinizační léze, tedy AIDP od CIDP s akutním
začátkem, ale také v odlišení demyelinizačních
forem syndromu Guillaina a Barrého od forem
axonálních.
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Diferenciální diagnostika
polyneuropatie při MGUS
Kadaňka Z.
Neurologická klinika FN LF a MU, Brno
Paraproteiny se nacházejí v běžné populaci
asi v 1 %. Většinou jsou neškodné a nemají nějakou funkci v organismu. Častěji se vyskytují
u lidí s poruchami imunitního systému – jako
je revmatismus či u některých infekcí (cytomegalovirus, infekční mononukleóza, HIV). Dají se
prokázat v séru a v moči postižených jedinců.
60 % nemocných s paraproteinemií mají MGUS.
MGUS je premaligní asymptomatická choroba charakterizována proliferací plasmocytů
v kostní dřeni a paraproteinemií. Prevalence
MGUS u lidí nad 50 roků věku je 3,2 % u bělochů
(3,7 : 2,9 %, M : Ž), u černochů 5,9 – 8,4 %. Jde
většinou o benigní poruchu imunitního systému. Pokud ovšem přejde do maligního stadia,
k čemuž naštěstí dochází málokdy (1 – 2 %/rok),
medián přežití je 4 – 5 let. Některé paraproteinemie jsou provázeny polyneuropatií, u Ig forem se
vyskytuje ve 30 %, u IgM v 60 % a IgA v 10 %. 5 %
polyneuropatií má MGUS. Polovina nemocných
s IgM paraproteinemií a polyneuropatií má IgM
protilátky vázající se k MAG nebo sulfát-3-glukuronyl paraglobosid (SGPG). Vzhledem k poměrně
častému výskytu polyneuropatií a MGUS je diferenciální diagnostika mimořádně důležitá. To je
zvýrazněno navíc tím, že MGUS je potenciálně
maligní choroba a léčba polyneuropatie u této
nemoci je nákladná s řadou závažných nežádoucích účinků.
V diferenciální diagnostice připadá v úvahu
rozhodnutí mezi ALS, PMA, MMN , CIDP a HSMN.
U ALS a primární laterální sklerózy se paraproteiny nevyskytují. U PMA i MMN se v 7 – 8 %

(OR: 5,8) vyskytuje IgM gamapatie, u kontrol
ve 2 %. Nemocní s PMA a IgM gamapatií nebo
s anti-GM1 protilátkami bývají vyššího věku, mají
slabost v proximálních částích dolních končetin
a horší prognózu než nemocní s MMN. Oproti
CIDP jsou MGUS neuropatie méně závažné.
MGUS pacienti prožívají dobře i bez léčby a bez
rizika jejích závažných potenciálních nežádoucích účinků. Průběh MGUS polyneuropatie
může být velmi pozvolný připomínající HSMN.
Prezentujeme obtížnost a klinickou naléhavost
diferenciální diagnostiky u nemocného s těžkou
senzitivně-motorickou axonální polyneuropatií,
převážně subakutní až chronickou s postižením
více kořenového svalstva s velmi pozvolnou
progresí 4 – 5 let a rodinným výskytem polyneuropatie, u něhož je současně přítomna monoklonální gamapatie neurčeného významu
(MGUS) typu IgM.

Multifokální získaná
demyelinizující senzitivní
a motorická neuropatie (MADSAM)
Ehler E.1, Kunc P. 2, Štětkářová I. 3
1
Neurologická klinika PKN a Fakulta
zdravotnických studií Univerzity
Pardubice, Pardubice
2
Neurologická klinika FN, Hradec Králové
3
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV,
Praha
Úvod: Mezi subtypy chronické zánětlivé
demyelinizační polyradikuloneuropatie (CIDP)
se řadí multifokální získaná demyelinizační
senzitivní a motorická neuropatie (MADSAM).
U této velmi vzácné autoimunitně podmíněné
neuropatie je porucha krevně-nervové bariéry
ve střední části nervu, kde se nacházejí bloky
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vedení i další známky poruchy myelinové pochvy. Přitom oblast kořenů i terminálních částí
není postižena. Cílem naší práce je podrobná
analýza klinických, sérologických, likvorologických a neurofyziologických parametrů u nemocných s MADSAM.
Soubor a metodika: Náš soubor tvoří 5
nemocných s MADSAM. Jedná se o 3 ženy a 2
muže ve věku 39 až 57 let. Hodnotili jsme klinické
nálezy, postižení motorických, senzitivních i autonomních vláken, autoprotilátky včetně protilátek proti gangliosidům, likvorologické nálezy,
elektrofyziologické parametry a lokalizaci i dynamiku klinických projevů. Z neurofyziologických
vyšetření jsme hodnotili zejména bloky vedení,
jejich stupeň a lokalizaci, perzistenci bloku vedení při opakovaných vyšetřeních. Dále jsme
sledovali distální motorickou latenci, amplitudu
a trvání sumačního svalového akčního potenciálu, rychlosti vedení motorickými vlákny a senzitivní nervový akční potenciál.

Výsledky: Nejčastěji byl blok vedení lokalizován v oblasti předloktí na n. medianus a na n. ulnaris
v oblasti předloktí, lokteaa v oblasti proximální paže.
Jednou byl přítomen i blok vláken n. radialis v oblasti
paže, n. medianus v terminálním úseku, n. axillaris v oblasti plexu a n. peroneus na bérci. Tři nemocné jsme
léčili intravenózně podaným methylprednisolonem,
z nichž jeden tuto léčbu nesnášel a byl poté léčen
imunoglobuliny. Dlouhodobě jsou léčeni 3 nemocní
opakovaným podáním imunoglobulinů a dva nemocní jsou v remisi při perorální udržovací dávce kortikoidů.
Závěr: MADSAM je subtypem CIDP, vyznačuje se jak perzistujícím blokem motorických
vláken s lokalizací ve středním úseku periferních
nervů, klinicky výrazným oslabením s částečným
zachováním inervační oblasti periferních nervů,
a to více na horních končetinách, poruchami čití,
hyperproteinorachií. V terapii je nezbytné začít
s intravenózní léčbou kortikoidy a při neúspěchu
přejít na intravenózní aplikaci imunoglobulinů,
kterou je však nutno podávat opakovaně.
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DIABETICKÁ POLYNEUROPATIA
Diabetická neuropatia – recentné
poznatky pre klinickú prax a nové
trendy
Kučera P.
Neurologické oddelenie, Nemocnica sv.
Cyrila a Metoda, UNB, Bratislava
Diabetická neuropatia je jedna z najčastejších
komplikácií závažného metabolického ochorenia
– diabetes mellitus, ktoré vykazuje až exponenciálny nárast incidencie vo všetkých krajinách sveta.
Primárnou príčinou neuropatie je metabolická
porucha pri diabetes mellitus, ale mechanizmy
vzniku a vývoja neuropatie sú nie uniformné, ale
pravdepodobne rozdielne, alebo pôsobiace komplexne. To sa odráža i v rozmanitosti klinického
obrazu diabetických neuropatií, miery a rozsahu
postihnutia jednotlivých typov vlákien podľa ich
funkcie a hrúbky (senzitívna, motorická, autonómna neuropatia, neuropatia tenkých a hrubých vlákien), štruktúr nervu (axonálna, demyelinizačná
neuropatia) a časového vývoja neuropatie (chronické progresívne neuropatie, akútne a subakútne neuropatie, relaps-remitujúce neuropatie).
Recentná klasifikácia diabetickej neuropatie z roku
2011 (1) vyčleňuje dve základné skupiny neuropatie označované ako typické a atypické neuropatie. Klasifikácia okrem uvedených charakteristík zohľadňuje i frekvenciu asociácie s ostatnými
komplikáciami diabetes mellitus, predpokladané
patomechanizmy a známu účinnosť liečby.
Prínosom pre klinickú prax, ale i pre medicínsku
a ekonomickú opodstatnenosť indikácie dostupnej
liečby je zadefinovanie kritérií na diagnostiku
diabetickej neuropatie, ktorá sa opiera o klinické
príznaky a elektrofyziologické vyšetrenie (2).

Mení sa i pohľad na patogenézu neuropatie
z úzkeho uhla hľadania izolovaných mechanizmov
na komplexnejší pohľad kombinácie viacerých
mechanizmov patogenézy, a to v súvislosti i s celkovou metabolickou poruchou pri diabete vrátane
obezity. Predpokladá sa, že tieto mechanizmy sú
rozdielne pri I. a II. type diabetu a bolestivá forma
neuropatie má iné a od diabetu nezávislé mechanizmy vzniku a potenciácie. Súčasný výskum mechanizmov patogenézy diabetickej neuropatie prináša
i nové trendy v hľadaní účinných liekov na diabetickú neuropatiu a bolesť pri diabetickej neuropatii.
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Je hustota intraepidermálních
nervových vláken v kožní biopsii
spolehlivým markerem progrese
diabetické neuropatie?
Bednařík J.1, 2, Divišová S.1, 2, Vlčková E.1,
2
, Šrotová I.1, 2, Kincová S.1, 2, Škorňa M.1, 2,
Dušek L.1, 2
1
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
2
CEITEC, Central European Institute of
Technology, Masaryk University, Brno
Východiska: Hustota intraepidermálních
nervových vláken (IENFD) se ukázala jako uži-
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tečný marker progrese diabetické neuropatie
(DPN) při použití 6-měsíčního intervalu sledování
(Narayaswamy et al., 2012). Cílem naší práce byla
možnost použití tohoto parametru kožní biopsie
ověřit u pacientů s krátce trvajícím diabetem
typu 2 (DM 2) a při použití delšího intervalu sledování.
Metodika: U skupiny 23 zdravých dobrovolníků – nediabetiků (medián věku 57 let, 14
mužů) a 30 pacientů s DM 2 (medián věku 60
let, 17 mužů) jsme sériově sledovali kožní biopsie u distálního bérce a stanovili IENFD vláken
s imunoreaktivitou k PGP 9,5. Osmnáct pacientů
s DM 2 splňovalo kritéria asymptomatické diabetické polyneuropatie (DPN), 12 nemělo příznaky polyneuropatie (nDPN). Doba mezi vstupní
a závěrečnou biopsií byla u všech subjektů > 2
roky (medián; min. – max: 29,6; 24,7 – 58,4 a 33,8;
25,5 – 54,1 měsíců u skupiny zdravých kontrol
a pacientů s DM 2).
Výsledky: Při vstupní kožní biopsii byla hodnota IENFD normální u všech zdravých kontrol
(průměr (SE): 9,5 (0,7) vláken/mm) a u nDPN pacientů (7,9 (0,9) vláken/mm), ve srovnání s abnormální IENFD u 77,8 % DPN pacientů (3,4 (0,9)
vláken/mm). Pokles IENFD vyjádřený jako podíl na 1. hodnotě IENFD v %/rok byl u pacientů s DPN signifikantně větší (11,95 (3,82) %/rok,
p < 0,001) ve srovnání s dobrovolníky (1,92 (1,81)
%/rok) a podobný jako u DM 2 pacientů s nDPN
(12,16 (4,38) %/rok).
Závěr: Pokles IENFD u nemocných s krátce
trvajícím DM 2 je kolem 12 % původní iniciální
hodnoty IENFD bez ohledu na přítomnost symptomů DPN na začátku sledování a několika násobně rychlejší než u stejně starých kontrolních
nediabetických zdravých subjektů. Ukazuje, že

ztráta tenkých nervových vláken probíhá u pacientů s DM 2 i subklinicky a bez ohledu na rozvoj symptomatické neuropatie. Velký rozptyl
změn IENFD je však překážkou použití tohoto
parametru jako spolehlivého markeru progrese
diabetické neuropatie na individuální bázi u jednotlivých pacientů.

Výskyt kardiální autonomní
neuropatie v souvislosti s poruchou
termického čití v kohortě diabetiků
1. a 2. typu
Potočková V.1, Jiřina M. 2, Mazanec R.1
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN
Motol, Praha
2
Katedra teoretické informatiky FIT
ČVUT, Praha
Úvod: Kardiální autonomní neuropatie
(KAN) je jednou z mikrovaskulárních komplikací
diabetu a postihuje v průměru 20 % diabetiků.
Diagnostickým standardem je časová analýza
variability srdeční frekvence za použití Ewingovy
baterie testů.
Metodika: Vyšetřili jsme soubor 67 diabetiků (41 T1DM, 26 T2DM). Všichni podstoupili
vyšetření kardiovaskulárních reflexů – základní
Ewingovu baterii testů, kterou tvoří test ortostatický (5 minut leh, následně 5 minut stoj),
test hlubokého dýchání (f = 6 dechů/min. po
dobu 3 minut) a test výdechu proti odporu 40
torr (přístroj Bosotron, software Fan). Přítomnost
KAN hodnocena dle konsenzu American
Diabetes Association and American Academy
of Neurology, San Antonio 1988. Termické prahy
pro chlad a teplo byly stanoveny pomocí teplotního stimulátoru (SENSELab – TERMOTEST MSA
od firmy Somedic) na tenaru, bérci a dorzu nohy
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bilaterálně nerandomizovanou metodu reakčního času, tzv. „Limity” (adaptační výchozí teplota
32 °C, změna teploty o 1 °C/1 s.). Neuropatické
symptomy byly ve skupině diabetiků hodnoceny pomocí validovaných dotazníků: Michigan
Neuropathy Screening Instrument I, II a Utah
Early Neuropathy Scale.
Výsledky: Ze souboru 67 diabetiků byla zjištěna periferní diabetická large fiber neuropatie
(DPN) u 48 (71,6 %). KAN prokázána u 36 diabetiků (53,7 %) a porucha termického čití u 52 diabetiků (77,6 %). Kombinaci KAN, DPN a poruchu termického čití jsme prokázali u 30 diabetiků (44,8 %), kombinaci DPN s poruchou
termického čití bez KAN jsme prokázali u 17 diabetiků (25,4 %) a kombinaci KAN bez DPN s poruchu termického čití jsme prokázali u 2 diabetiků (3 %).
Závěr: Průkaz kombinované léze silných
a tenkých vláken v PNS je důležitý prediktivní
faktor pro diabetickou KAN. Izolovaná léze tenkých vláken v PNS zjištěná testováním poruch
termického prahu není dostatečně silným prediktivním faktorem pro diabetickou KAN.
Podpořeno MZ ČR RVO, FN v Motole 00064203.

Rizikové faktory periférnej
neuropatie u diabetikov 1. typu –
prospektívna štúdia
Hajaš G., Veselý B., Gregorovičová E.,
Brozman M.
Neurologická klinika FSVaZ UKF a FN,
Nitra
Úvod: Diabetická neuropatia (DN) je najčastejšou chronickou komplikáciou diabetes
mellitus (DM). Kým počas detského veku sa
s diabetickou neuropatiou stretávame zriedka,

treba na túto komplikáciu DM myslieť pri trvaní
diabetu nad 5 rokov.
Cieľ: Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť, ako
rýchlo sa u mladých ľudí s 1. typom diabetu rozvíja porucha periférnych nervov. Druhým cieľom
práce bolo overiť, či vývoj periférnej neuropatie
závisí od sledovaných rizikových faktorov.
Súbor a metodika: Celkove 62 pacientov
s diabetom 1. typu (vek 3 – 28 rokov, priemerné
trvanie DM na začiatku štúdie 6 rokov) sa zapojilo
do prospektívnej 10-ročnej štúdie. Sledovali sme
výskyt diabetickej neuropatie (aj jednotlivých
štádií neuropatie) v závislosti od viacerých potenciálnych rizikových faktorov.
Výsledky: Počas 10-ročného sledovania
došlo k nárastu výskytu diabetickej neuropatie
z 24,2 % (rok 0) na 62,9 % (rok 10). Boli potvrdené signifikantné korelácie medzi prítomnosťou
diabetickej neuropatie a trvaním diabetu na začiatku štúdie (p = 0,00003) a v 10. roku štúdie
(p = 0,02); úrovňou metabolickej kompenzácie
(p = 0,02, respektíve p = 0,0006); vekom (p = 0,01;
p = 0,03); parciálne boli potvrdené korelácie medzi DM a prítomnosťou diabetickej retinopatie
(p = 0,006; p = 0,20) a diabetickej nefropatie (p =
0,13; p=0,03). Naopak, nepotvrdili sa signifikantné
korelácie medzi prítomnosťou DN a pohlavím,
vekom pri diagnóze DM, výškou, hmotnosťou
a fajčením.
Záver: Štúdia preukázala, že prevalencia periférnej neuropatie u mladých pacientov s DM
1. typu koreluje s doteraz známymi rizikovými
faktormi, ako sú trvanie diabetu, úroveň metabolickej kompenzácie a vek. Na rozdiel od
niektorých už publikovaných prác sa v našej
štúdii nepotvrdila závislosť výskytu diabetickej
neuropatie od pohlavia, výšky a fajčenia.
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Koincidence deficitu vitaminu B12
a diabetu mellitu II. typu u pacientů
s polyneuropatií
Šrotová I.1, 2, Vlčková E.1, 2, Kincová S.1, 2,
Bednařík J.1, 2
1
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
2
CEITEC, Central European Institute of
Technology, Masaryk University, Brno
Úvod: Diabetes mellitus (DM) je nejčastější
příčinou polyneuropatie ve vyspělých zemích.
Asociace polyneuropatie s DM je tak často vnímána jako vysvětlující etiologie periferně neurogenního deficitu. Přítomnost diabetu nicméně
nevylučuje možnou asociaci s dalšími etiologickými faktory polyneuropatií. Deficit vitamínu
B12 je častým etiologickým faktorem periferních
neuropatií, který je snadno diagnostikovatelný
a terapeuticky ovlivnitelný. Podle recentních studií může k deficitu vitamínu B12 vést m. j. dlouhodobá terapie metforminem, který je lékem první
volby mezi perorálními diabetiky, a tedy jedním
z nejčastěji užívaných léků u pacientů s DM II.
typu. Cílem prezentované práce je zhodnotit
výskyt deficitu vitaminu B12 u pacientů s DMasociovanou polyneuropatií a posoudit případný
vliv takové asociace na rozvoj bolesti a klinické
či elektrofyziologické charakteristiky periferně
neurogenní dysfunkce.
Metodika: Do studie bylo zařazeno 110 pacientů (63 mužů a 47 žen, průměrný věk 61,83
let) s polyneuropatií asociovanou s DM II. typu. Všichni pacienti byli detailně klinicky a anamnesticky vyšetřeni, podstoupili kvantitativní
testování senzitivity (QST), elektromyografické
vyšetření (EMG) a detailní hodnocení neuropatické bolesti a neuropsychologických funkcí pomocí validovaných dotazníků. U všech pacientů

bylo provedeno také laboratorní vyšetření séra
včetně hodnocení hladin vitamínu B12, na jehož
základě byl soubor rozdělen na dvě podskupiny
(s a bez deficitu vitamínu B12) a všechny hodnocené parametry byly následně zhodnoceny ve
vztahu k tomuto kritériu.
Výsledky: U pacientů s polyneuropatií asociovanou s DM II. typu jsme deficit vitamínu B12
prokázali v 9,1 %, což odpovídá běžné populační prevalenci tohoto vitaminového deficitu
(7 – 16 %). Deficit vitamínu B12 byl významně
častější u pacientů užívajících metformin (13,3 %)
oproti pacientům bez chronické medikace
metforminem (3,3 %). V obou podskupinách se
vysoce významně lišila také průměrná hladina
vitamínu B12 (205,6 versus 493,2 pg/ml, p < 0,001).
Jedinci s prokázaným deficitem B12 se udávali
signifikantně delší dobu trvání klinických obtíží
relevantních polyneuropatii (p = 0,001), zatímco
trvání DM se u obou podskupin pacientů v době
vyšetření nelišilo. Intenzita neuropatické bolesti
byla u pacientů s deficitem vitamínu B12, naopak,
nižší (p = 0,01). Klinický obraz včetně charakteristik reflektujících funkci zadních provazců
(pallestezie, kinestezie, statestezie), QST ani EMG
vyšetření se nelišily u pacientů s a bez deficitu
vitamínu B12.
Závěr: U pacientů s DM-asociovanou polyneuropatií je vhodné vyšetřit hladinu vitamínu
B12, a to především u pacientů, kteří dlouhodobě užívají metformin. Koincidence s deficitem
vitamínu B12 vede k časnější manifestaci polyneuropatie během onemocnění diabetem
a k nižší intenzitě neuropatické bolesti. Karence
vitamínu B12, naopak, není spojena s odlišným
fenotypem pacientů při klinickém vyšetření,
QST ani EMG.
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MULTIFOCAL MOTOR NEUROPATHY
(Satelitné sympózium spoločnosti Baxter)
Multifocal motor neuropathy:
pathophysiology and
neurophysiological diagnosis
Franssen H.
Department of Neuromuscular
Disorders, University Hospital Utrecht,
The Netherlands
Introduction: Multifocal motor neuropathy
(MMN) is a slowly progressive disorder of peripheral nerves in adults which leads to asymmetric muscle weakness in arms and legs. In typical
cases, motor nerve conduction studies (NCS)
reveal conduction block, demyelinative slowing,
or both, in several long or short segments of
peripheral nerves. Conduction in sensory axons
of affected nerve segments is usually normal.
Although this may suggest that MMN is a truly
multifocal disorder, ultrasound of peripheral nerves and magnetic resonance imaging of brachial
plexus reveal more widespread abnormalities.
Approximately 60 % of MMN patients have high-titer serum antibodies against ganglioside GM1
which is expressed on the nodal axolemma and
perinodal Schwann cell membranes of motor
and sensory axons. In the remaining 40 % of
patients, no antibodies are found. The MMN
is treated by immunoglobulin courses that have to be repeated every few weeks in order to
maintain muscle strength. Despite treatment,
permanent muscle weakness and muscle atrophy develop due to irreversible loss of affected
motor axons. Pathogenesis in MMN is not well
known as there is no animal model and as only

a few biopsy studies from nerves containing
motor axons were performed as these may result
in extra weakness.
Pathology: Pathological studies of mixed
nerves in MMN showed, on cross sectional preparations, thinly myelinated axons and small
onion bulbs, consistent with demyelination and
remyelination, as well as loss of myelinated axons
and regenerative clusters, consistent with axonal
degeneration and regeneration. One teased fiber study showed segmental demyelination. In
another study only axonal degeneration was observed, suggesting that the primary pathology in
MMN affects axons rather than the myelin sheath. In two patients small perivascular lymphocyte infiltrates were seen, possibly reflecting an
inflammatory process. Immunohistochemistry
with ion-channel staining has not been performed in MMN.
Conduction failure: The nature of the motor conduction failure (block or slowing) in MMN
is essentially unknown but several mechanisms
affecting motor axons were suggested, including
demyelination, persistent slight hyperpolarization of resting membrane potential and damage
to Na-channel clusters at nodes of Ranvier.
Demyelination is favored by the finding on NCS
of slowing consistent with demyelination over
many (but not all) sites of conduction block in
MMN. Arguing against demyelination, however,
are the relative prominence of axonal degeneration on pathological studies and the complaints
of cold paresis that are experienced by most
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MMN patients. Cold paresiscannot be explained
by demyelination because conduction block and
paresis due to demyelination disappear when
a nerve is cooled. Hyperpolarization of resting
membrane potential was found on excitability
studies performed distal to sites with conduction
block. When axons are hyperpolarized, more driving current is needed to depolarize a node before an action potential can arise; if the required
driving current cannot be generated, conduction
becomes blocked. Suggested mechanisms for
hyperpolarization include demyelination followed by remyelination with short internodes,
exposure of intermodal fast K-channels due to
juxtaparanodal demyelination, and increased
Na/K-pump activity adjacent to a lesion with
persistent Na-influx. Damage to nodal Nachannel clusters may cause conduction block
since these ion-channels are essential for action potential generation. Excitability studies in
MMN revealed changes in persistent Na-current
that may be consistent with this mechanism,
although part of the evidence is contradictory.
Better proof of this mechanism was found in the
acute motor axonal neuropathy (AMAN) variant
of Guillain-Barré syndrome.
Selective vulnerability of motor axons.
It is highly remarkable that MMN affects motor axons only and leaves neighboring sensory
axons in the same nerve intact. This discrepancy
was suggested to be related to immunological
or biophysical difference between motor and
sensory axons. Antigenic properties of motor
axon GM1 and sensory axon GM1 may possibly
differ because the molecular composition of
their ceramide portions differ. Other immunological characteristics do, however, not offer an

explanation since: (i) the amount of GM1 does
not differ between motor and sensory axons,
(ii) anti-GM1 antibodies bind equally strong
to motor and sensory axons, or even stronger
to sensory axons and (iii) anti-GM1 antibodies
induce damage to nodal Na-channels of both
motor and sensory axons. Biophysical differences
may also offer an explanation for the selective
motor axon involvement since motor axons are
less well protected from developing conduction
block than sensory axons because motor axons
have less persistent nodal Na-channels and less
internodal HCN-channels.
N e urop hysio l o gic al diagnosis .
Electrophysiological demonstration of MMN
rests on extensive NCS for the demonstration
of conduction block and demyelinative slowing.
Preferably, the limbs should be warmed to 37 ºC
in water baths or plastic blankets for at least
30 minutes before performing NCS in order to
better demonstrate conduction block and differentiate slowing due to cold from slowing due
to demyelination. A full investigation includes
arm nerves on both sides with stimulation up to
Erb’s point (median nerve to the thenar muscle,
ulnar nerve to the hypothenar muscle, median
nerve to the flexor carpi radialis muscle, radial
nerve to the extensor carpi ulnaris muscle, and
the musculocutaneous nerve to the biceps
muscle). In case of conduction block or slowing
in the median or ulnar nerve, the demonstration
of normal sensory conduction over the affected
motor segment helps to establish a diagnosis of
MMN. Motor NCS of peroneal and tibial nerves
may occasionally demonstrate conduction block
as well. It must be stressed that NCS and needle
EMG in MMN often show signs of motor axon
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loss. Needle EMG may even show prominent
neurogenic abnormalities which cannot be distinguished from those found in motor neuron
disease. Conduction block must be assessed
by measuring the area, not the amplitude of
the compound muscle action potential (CMAP).
A segmental CMAP-area drop of 50 % or more is
usually regarded as definite proof of conduction
block. If this drop is 30 % to 50 %, conduction
block is possible, but not proven. Furthermore,
the CMAP distal to the segment with block must
be at least 1m V.

Multifocal motor neuropathy in
Slovak Republic
Špalek P.1, Cibulčík F.1, Kurča E. 2, Kučera
P. 3, Vyletelka J.4, Gurčík L. 5, Hajaš G.6
1
Centre for Neuromuscular Diseases,
University Hospital, Bratislava-Ruzinov
2
Department of Neurology, University
Hospital, Martin
3
Department of Neurology, University
Hospital, Bratislava-Stare Mesto
4
Department of Neurology, Regional
Hospital, Zilina
5
Department of Neurology, Regional
Hospital, Levoca
6
Department of Neurology, Regional
Hospital, Nitra
Introduction: Multifocal motor neuropathy
(MMN) is a rare immune-mediated motor neuropathy. MMN is characterised by asymmetric
weakness of limbs, most pronounced in the
distal segment of the upper extremities, and
the electrophysiological finding of conduction
block (CB) on motor nerve conduction studies
(NCS). Patients typically display slow or stepwise

progressive muscle weakness and fatigue. These
symptoms may experience limited dexterity and
walking ability, and may eventually cause severe
disability. Early recognition of MMN and initiation
of IVIg treatment are important in order to prevent disease progression and axonal loss. This
paper focuses on our experiences with diagnosis
and treatment in 12 Slovak MMN patients.
Methods: All Slovak patients with suspicion
of MMN are referred to Centre for Neuromuscular
Diseases in Bratislava. The diagnosis of MMN is
evaluated by clinical, electrophysiological and
supportive diagnostic criteria for MMN, developed in 2010 by the European Federation of
Neurological Societies and the Peripheral Nerve
Society (EFNS/PNS). Clinical and electrophysiological criteria have the decisive significance for
diagnosis of MMN. Clinically is MMN diagnosed
on basis of cardinal, supportive and exclusion criteria. An electrophysiological hallmark for MMN
is the presence of conduction block in motor
nerve fibers. Supportive criteria include elevated
IgM1 antibodies, increased cerebrospinal fluid
protein (< 1 g/l), MRI showing signal hyperintesity on T2-weighted imaging and objective clinical
improvement following IVIG treatment.
Results: On basis of EFNS/PNS diagnostic
criteria the MMN diagnosis was established in 12
patients – 10 males (83,3%) and 2 females (16,7 %).
The mean age of onset was 44,2 (27 – 65) years, in
men 47,3 (27 – 65) years, in women 29,5 (28 – 31)
years. The mean interval between the disease
onset and the correct MMN diagnosis evaluation
was 4,8 years (3 months – 8 years). The initial IVIg
dosage regimen was in all 12 patients 0,4 g/kg in
five days. The duration of IVIg treatment ranged
from 1 to 14 years (mean 6,9). Maintenance IVIg
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dosage and treatment intervals were individualised for each patient, based on their response
to treatment and to maintain clinical improvement. After mean follow up of 6,9 years IVIg
maintains clinical improvement compared to
pre-treatment baseline in 9 patients. However,
4 patients out of them required progressive increases in dosage and reductions in intervals
between infusions to maintain the clinical improvement. 2 patients required stable dosage and
stable interval to maintain the positive treatment
response. In 2 patients it was possible to prolong
the intervals between infusions and to maintain
the positive response. In one patient who became asymptomatic it was possible to decrease
the IVIg dosage slowly and to prolong the interval between infusion and, lastly after 3,5 years,
to discontinue IVIg. This patient is symptom free

without IVIg therapy since December 2012. In
3 patients with long pre-treatment duration of
MMN (mean 7,2 years) and significant axonal
dysfunction there was only slight treatment response, however, the halt of MMN progression
was achieved. Adverse effects were rare. We
noted occasionally mild transient headache, in
one patient rash and itching.
Conclusion: Untreated MMN patients experience progressive muscle weakness that may
result in serious funcional impairment and impaired quality of life. Therefore, early recognition
of MMN and initiation of IVIg treatment are of
crucial importance. The EFNS/PNS criteria should
guide all assessment, diagnosis and management
of patients suspected of having MMN. Patients
with MMN require highly individualised approach
to long-term maintenance IVIg treatment.
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NEUROMUSKULÁRNE KAZUISTIKY
Úskalí diagnostiky parciálního
deficitu merosinu – kazuistika
atypické formy kongenitální
svalové dystrofie u otce a syna
Haberlová J.1, Barresi R. 2, Fajkusová L. 3
1
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN
Motol, Praha
2
Muscle Immunoanalysis Unit, John
Walton Muscular Dystrophy Research
Centre, Newcastle University, UK
3
Centrum molekulární biologie
a genové terapie FN, Brno
Úvod: Kongenitální svalové dystrofie jsou
velmi vzácnou klinickou jednotkou charakterizovanou časnou svalovou slabostí a typickým
nálezem dystrofických změn ve svalové biopsii.
Jedná se o velmi heterogenní skupinu nemocí,
do dnešní doby bylo popsáno více jak 20 kauzálních genů s velkou variabilitou fenotypů. Mutace
v genu pro merosin jsou jednou z nejčastějších
forem kongenitálních svalových dystrofií.
Kasuistika: Autoři prezentují kasuistiku otce
a syna, u kterých od časného batolícího a předškolního věku dochází k rozvoji svalové slabosti. Slabost
má generalizovaný charakter s pletencovým maximem a je velmi málo progresivní. Otec ve věku 62 let
je stále schopen samostatné chůze s oporou. Kromě
svalové slabosti je u obou pacientů abnormální
nález na MR mozku charakteru leukodystrofických
změn a nález asymptomatické periferní primárně
demyelinizační motorickosenzitivní neuropatie.
Hladina svalových enzymů je u syna ve věku od 8 do
10 let mírně zvýšená (CK 18, myoglobin 180), u otce
v normě. Kardiologické vyšetření bylo opakovaně
v normě. Svalová biopsie byla provedena jen u ot-

ce s nálezem středně významného myopatického
vzorce, imunohistochemické vyšetření bylo v normě.
Díky novým možnostem genetické diagnostiky s odstupem let byly nalezeny kauzální mutace
u obou postižených v genu pro merosin, a to
u otce c.799G > A/c.9095dupA; p.(Asp267Asn)/
p.(Ile3033Aspfs*6) a u syna c.799G > A/c.3691G
> T; p.(Asp267Asn)/p.(Glu1231*). Kauzalita mutací
byla ověřena MR svalů a zejména doplněním imunohostochemického vyšetření ve svalové biopsii
užitím protilátek proti 2 dalším doménám merosinu.
Závěr: Kazuistika je příkladem obtížnosti diagnostiky vzácných nemocí a nutnosti mezioborové
spolupráce. V případech parciálního deficitu merosinu je nutné při imunohistochemickém vyšetření
ve svalové biopsii použít protilátky proti více doménám merosinu, což zatím v ČR není standardem.

Bickerstaff encephalitis – a case
report
Rohaľová J., Midriak J., Madarász Š.
Neurologická klinika ÚVN FN SNP,
Ružomberok
Bickerstaff brainstem encephalitis (BBE), as well
as Guillain-Barre syndrome (GBS) and Miller-Fisher
syndrome (MFS) is a range of acute post-infectious
immune-mediated diseases, with history of acute
infection of the upper respiratory tract or gastrointestinal tract, one or two weeks before the occurance
of symptoms. BBE is a disease characterized by the
same triad of symptoms as the Miller-Fisher syndrome – ataxia, areflexia and ophthalmoplegia, but
there must be present clinical signs, which excludes
MFS – involvement of central nervous system, mainly
brainstem – impaired consciousness, hyperreflexia,
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involvement of corticospinal tract, facial palsy, bulbar
muscle weakness or abnormal pupil. With respect
to certain similarities with GBS/albuminocytological
disociation, areflexia and with regard to the antecedent infection/Bickerstaff brainstem encephalitis was
considered as a variant of GBS. Later was this hypothesis rejected, mainly because of radiological and
pathological changes in the CNS in patients with BBE.
Bickerstaff brainstem encephalitis has also similarities
with Miller-Fisher syndrome and they overlap each
other. By BBE and MFS is proteinocytological disociation found in CSF, also serum levels of antiGQ1b IgG
antibodies. Therefore, some authors have proposed
a theory called Fisher-Bickerstaff syndrome as a continuous spectrum of these two diseases. Although it
is not widely accepted term, it could help to understand the nosological relationship between the two
syndromes. Treatment consists of administration of
IVIG or corticosteroids and prognosis is usually good
with the adjustment without residual deficit. In the
introduction we will present a case report of a patient
with Bickerstaff‘s encephalitis from our department.

Morvanův syndrom – kazuistika
Ehler E., Meleková A.
Neurologická klinika PKN a FZS
Univerzity Pardubice, Pardubice
Úvod: Hyperexcitační poruchy periferního
nervového systému se vyznačují trvalou svalovou aktivitou. Získaná neuromyotonie se projevuje křečemi, fascikulacemi a svalovou hypertonií
(muscle stiffness). U Morvanova syndromu jsou
projevy hyperexcitability, které jsou provázeny
autonomními příznaky, poruchami senzitivity
i charakteristickými mozkovými projevy.
Kazuistika: U 70-letého muže se v průběhu
3 měsíců rozvinuly příznaky polyneuropatie s ne-

příjemnými dysestéziemi na akru DK a méně HK,
fascikulace ve svalech DK, svalová ztuhlost a únavnost. Pak se objevily progredující psychické změny
s insomnií, předrážděností, pak i zmateností se
sluchovými halucinacemi. Pokusil se o sebevraždu
(pořezal si zápěstí levé ruky) a byl krátce hospitalizován na psychiatrii. Pro výrazné fascikulace
se slabostí byl poslán do naší EMG laboratoře
s podezřením na ALS. Následně byl přijat pro získanou neuromyotonií provázenou psychickými
změnami. Neurofyziologické vyšetření svědčilo
pro senzitivně-motorickou polyneuropatii demyelinizačního typu, včetně desynchronizace
vedení motorickými vlákny, následnými výboji
(při vyšetření F-vln) a fascikulacemi, fibrilacemi,
polyplety, neuromyotonickými výboji. V likvoru
ani v sérii však nebyly prokázány autoprotilátky
či onkoneurální protilátky. Nemocný byl proto
léčen intravenózně podanými imunoglobuliny
(2 g/kg) s následnou udržovací imunosupresivní
medikací (prednison v kombinaci s azatioprinem)
a carbamazepinem. Zmírnily se projevy hyperexcitability, téměř vymizely dysestézie a upravil se
spánek; zmatenost či halucinace se již neobjevily.
Diskuse: Morvanův syndrom je definován
projevy periferní hyperexcitability, výraznými
autonomními i senzitivními příznaky, psychickými projevy s insomnií a zmateností. U našeho
nemocného jsme neprokázali autoprotilátky ani
nádorové onemocnění. Proto je u těchto nemocných indikováno podání imunoglobulinů
(a nikoliv léčebná plazmaferéza).
Závěr: Náš nemocný měl celý příznakový
komplex Morvanova syndromu a podání imunoglobulinu mělo výrazný efekt na polyneuropatii,
autonomní i psychické příznaky. Došlo k částečně úpravě neurofyziologických parametrů.
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Stiff-person syndróm
Došeková P., Krastev G., Lackovič R.
Neurologické oddelenie FN, Trnava
Úvod: Stiff-person syndróm je zriedkavé
neurologické ochorenie charakterizované progresívnou, fluktuujúcou svalovou rigiditou sprevádzanou bolestivými svalovými kontrakciami predominantne na proximálnych svaloch končatín
a chrbtovom svalstve. Najčastejšie je asociovaný
s diabetom a inými autoimunitnými ochoreniami,
eventuálne s paraneoplastickou etiológiou.
Kazuistika: Prezentujeme kazuistiku 44-ročného muža prijatého na naše oddelenie
s anamnézou progresívne sa zhoršujúceho
tuhnutia svalstva dolných končatín so začiatkom vpravo, zhoršujúcim sa pri pohybe. V objektívnom neurologickom náleze boli u pacienta
prítomné spazmy paravetrebrálneho a brušného
svalstva a proximálnych svalov DKK viac vľavo,
zhoršujúce sa po mechanickom stimule, spastická chôdza, lumbálna hyperlordóza s kyfotickou postúrou. Rutinný laboratórny skríning bol
negatívny, anti-GAD protilátky takmer 300-násobne prekračovali hornú hranicu normy. Na
EMG zaznamenaná kontinuálna motorická aktivita v pletencových a paraspinálnych svaloch.
Vylúčená bola paraneoplastická etiológia, ako
aj endokrinopatia. Terapeuticky realizované PF,
avšak až po podaní IVIG v dávke 0,6 g/kg, došlo
k signifikantnému zlepšeniu stavu.
Záver: Našou kazuistikou chceme poukázať
na problematiku diferenciálnej diagnostiky uvedenej nozologickej jednotky Stiff-person syndrómu v kontexte nešpecifického klinického obrazu
a na veľmi dobrú odpoveď na IVIG pri liečbe
tohto ochorenia. Súčasťou prezentácie bude
videokazuistika pacienta.

Late-onset Pompe disease with
clinical and laboratory findings
imitating myotonic dystrophy
Urminská I.1, Mattošová S.2, Mečiarová I.3,
Hergottová A.1, Radvanszky J.4, Špalek P.1
1
Centre for Neuromuscular Diseases,
University Hospital, Bratislava-Ruzinov
2
Department of Molecular and
Biochemical Genetics, University
Hospital, Bratislava-Ruzinov
3
Department of Pathology, University
Hospital, Bratislava
4
Institute of Molecular Physiology and
Genetics, Slovak Academy of Sciences,
Bratislava
Introduction: Pompe disease, also known
as Glycogen storage disease type II (GSDII), is an
autosomal recessively inherited lysosomal storage
disorder caused by mutations of the gene for acid
α-glucosidase (GAA, acid maltase). Its deficit is
associated with a large spectrum of clinical symptoms and variable courses. We report a case of
patient with late-onset Pompe disease, who was
formerly misdiagnosed as myotonic dystrophy.
Case report: 51-year-old woman with 7-year
history of progressive development of proximal limb
muscle weakness. The muscle weakness, mild myalgias, and muscle hypotrophies predominantly affected lower extremities. There was a mild elevation of
serum creatinkinase (6,44 ukat/l, ref. 0,5 – 2,5). The
needle EMG revealed (pseudo) myotonic discharges
and myogenic changes of APMU. Ophtalmologic
investigation revealed bilateral cataracta. The clinical
and laboratory findings were suspect of myotonic
dystrophy diagnosis. However, analysis of DMPK
gene and ZNF9 gene did not confirm myotonic
dystrophy, either DM2, or DM1 type. The screening
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measuring GAA activity in dry blood spot was positive. Muscle biopsy, measuring of α-glucosidase
enzyme activity in leukocytes and DNA analysis were
performed. The diagnosis of late-onset Pompe disease was confirmed. Muscle biopsy from left rectus
femoris muscle showed abnormal glycogen accumulation and a vacuolar myopathy. Enzyme GAA
activity in leucocytes was significantly decreased –
total activities 24 nmol/h/mg, activity with acarbose
5 nmol/h/mg, ratio 0,20 (ref. < 0,3). The DNA analysis
revealed a compound heterozygous mutations –
leaky splice mutation IVS1(-13T  G) and mutation
Gly930Agr. The enzymatic replacement therapy (ERT)
with recombinant GAA was started in May 2012.
Discussion: The spectrum of clinical symptoms in late-onset Pompe disease is large and it
could imitate other disorders (e. g. LGMD, FSHMD,
chronic polymyositis). Screening of all risk individuals with muscle weakness, myalgias, elevated
serum creatinkinase levels (including idiopathic
hyperCKemia) using DBS has become a routine
procedural method in clinical practice.
Conclusion: Our case report indicates that
late-onset Pompe disease may manifest itself also
with the phenotype of myotonic dystrophy. Early
confirmation of diagnosis in patients with Pompe
disease and early administration of ERT play the
main role for patient’s favourable outcome.

Lumbální spinální stenóza nebo
ALS? – kazuistika
Adamová B.1, 2, Šrotová I.1, 2
1
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
2
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
Úvod: Cílem prezentované kazuistiky je
upozornit na širokou diferenciální diagnostiku

lumbální spinální stenózy (LSS) a možnost záměny s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).
V klinickém obraze LSS bývá přítomné vícekořenové postižení s chabou paraparézou dolních
končetin, přičemž bolesti mohou být minimální.
Amyotrofická laterální skleróza má často fokální
začátek, na dolních končetinách začíná ve 25
– 30 % případů, přičemž zpočátku může být
přítomno pouze postižení periferního motoneuronu. Zavádějící může být i nález na magnetické
rezonanci bederní páteře, kde zúžení páteřního
kanálu lze prokázat až u 21 % asymptomatických
jedinců nad 60 let věku.
Kazuistika: Pacientka od poloviny roka 2012
(v 66 letech věku) začala pozorovat slabost LDK
akcentovanou kořenově, která postupně progredovala, bolesti či senzitivní příznaky nebyly
přítomny. Na MR páteře bylo přítomno víceetážové zúžení páteřního kanálu TH12-L5 s max.
v etáži L3/4 (přítomna i hernie s levostrannou
akcentací + mírná instabilita), v 3/2013 pacientka
podstoupila operační řešení – dekompresi v etáži
L3/4 a interspinózní dynamickou fixaci, výkon byl
však bez efektu. Stav se postupně zhoršoval, progredovala slabost LDK, od poloviny roku 2013 se
přidala i slabost PDK s akcentací opět kořenově.
V 1/2015 byla pacientka odeslána k přešetření
na naši ambulanci pro LSS, v objektivním nálezu
dominovala těžká paraparéza DKK akcentovaná
kořenově a vlevo, která byla smíšená (areflexie,
svalová hypotrofie, pozitivní iritační pyramidové
jevy vlevo, nečetné fascikulace ve svalech stehna
PDK), bez poruchy čití, na HKK byla přítomna
rovněž lehká smíšená paréza (vyšší šlachookosticové reflexy + hypotrofie svalů akrálně), bylo
vysloveno podezření na motor neuron disease/
ALS, pro které svědčilo i EMG vyšetření (včet-
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ně nálezu axonopatie ve svalech inervovaných
z hlavových nervů). Pacientce byl nasazen riluzol.
Závěr: Prezentovaná kazuistika ukazuje na
nutnost opatrného hodnocení degenerativních
změn na páteři jako kauzální příčiny neurologických potíží a nezbytnost případného přehodnocování diagnózy. V uvedené kazuistice proti
LSS od počátku svědčila nepřítomnost bolestí,
normální senzitivita a trvalá progrese paréz na
DKK s výraznou kořenovou akcentací.

„Man-in-the-barrel syndróm“
Števková Z. Krastev G. Haring J.
Neurologické oddelenie FN, Trnava
„Man-in-the-barrel syndróm“ alebo brachiálna
amyotrofická diplégia je zriedkavá forma amyotrofickej laterálnej sklerózy, pri ktorej dochádza
k postihnutiu dolného motoneurónu na horných
končatinách s minimálnym alebo so žiadnym postihnutím bulbárneho svalstva a svalstva dolných
končatín. Ochorenie sa začína v dospelosti, po-

stihuje viac mužov než ženy a charakteristickou
črtou je pomalá progresia ochorenia.
Prezentujeme kazuistiku 80-ročného pacienta po operácii chrbtice pre multietážovú stenózu
s maximom C4/5,C5/6, so susp. myelopatiou
v 02/2014. Pacient sa v predoperačnom období
sťažoval na spočiatku asymetrickú slabosť PHK,
ktorá sa postupne rozšírila aj na ĽHK, pooperačne dochádza postupne k progresii svalovej
slabosti s obmedzením hybnosti na oboch HK.
Objektívne neurologicky bola u pacienta prítomná periférna paraparéza horných končatín ťažkého stupňa s hypotrofiou pletencového svalstva
bilaterálne, s fascikuláciami s hypo- až areflexiou
na HK. Bolo realizované kontrolné MRI vyšetrenie,
na EMG nález imponuje ako variant MND.
Touto prácou chceme poukázať na dôležitosť diferenciálnej diagnostiky brachiálnej amyotrofickej diplégie a spondylogénnej cervikálnej
myelopatie. Súčasťou prezentácie je videokazuistika pacienta.
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MYASTÉNIA GRAVIS
Novinky v patogenezi myasthenia
gravis
Piťha J.1, Špalek P. 2
1
Neurologická klinika VFN a Centrum
klinických neurověd, Centrum
myasthenia gravis, Praha
2
Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Neurologická klinika SZU
a UNB, Bratislava-Ružinov
V posledních několika letech došlo k významnému pokroku v poznání patogeneze
myasthenia gravis (MG). MG je komplex nemocí vedoucí k imunitně zprostředkované
poruše kaskády dějů vedoucích ke shlukování
funkčních acetylcholinových receptorů (AChR)
na postsynaptické membráně nervosvalové
ploténky. Nejlépe definovaným typem je MG
s časným začátkem a typickou folikulární hyperplazií. Intrathymická patologie spočívá ve
folikulární hyperplasii s poruchou funkce T
regulačních buněk, autoimunitních regulátorů (AIRE), nadprodukce tool like receptorů 4
(TLR4) a dalších abnormit týkajících se mikroprostředí thymu.
Další dobře definovanou skupinou je paraneoplastická MG asociovaná s thymomem
a přítomností protilátek nejen proti AChR, ale
i některým svalovým proteinům, kde byly popsány jiné imunopatologické nálezy, například
snížená produkce AIRE.
Není zcela jasné, co přesně vede k výraznému nárůstu myastenie s extrathymickou patologií. Rozpoznání nových autoantigenů, které
se účastní v patogenezi MG (svalově specifická
tyrozin kináza – MuSK, nízkodenzitní lipoprotein

4 – LPR4, agrin a další) zúžilo skupinu původně
definovanou jako seronegativní MG. Jednotlivé
typy MG se liší svou patogenezí a některé mají
specifický fenotyp.
Nové poznatky byly nalezeny v nalezení asociace MG s geny mimo HLA systém.
Rozsáhlá genetická studie odhalila úzkou
asociaci s lokusem pro CTLA4 navíc odlišené haplotypy pro MG s časným a pozdním
začátkem.

Therapy for myasthenia gravis
Kuks J. B. M.
Department of Neurology, University
Medical Centre, Groningen
The problem of myasthenia gravis is that
it is a well treatable disease. If you miss the
right therapeutic policy the patient may get
into a life-threatening situation, if you do find
a therapeutic solution it is important to avoid
side-effects and handle budgetary problems.
Until know, steroids remain the most reliable
and effective agents to set in in myasthenia gravis, but side effects are considerable.
Several other oral drugs are available but each
of them is more expensive and less effective.
Intravenous immunomodulation like gamma-globulin infusions or plasma-apheresis are expensive and may be laborious for the patient.
However, side-effects are well-tolerated. New
disease modifying agents, e. g. anti-B-cell-monoclonals are coming up but also these
are expensive and carry a risk on – indeed
infrequent but considerable – side-effects and
information on group results are scare.
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Myasthenia gravis: diagnostic
pitfalls and mimics
Špalek P.1, Piťha J. 2, Voháňka S. 3,
Martinka I.1
1
Centre for Neuromuscular Diseases,
Department of Neurology, University
Hospital, Bratislava-Ruzinov
2
Myasthenia Gravis Centre, Department
of Neurology and Clinical Neuroscience
Center, 1st Faculty of Medicine of
Charles University and General
Teaching Hospital, Prague
3
Neuromuscular Centre, Department of
Neurology, Masaryk University, CEITEC,
Brno
Myasthenia gravis (MG) is a heterogenous
disorder with 6 distinct subgroups which differ immunologically, clinically and also in responses to
various treatments. However, the clinical hallmark
of MG is fluctuating, painless weakness of muscles
that most often affects extraocular, bulbar and
limb musculature. Predicting the probability of
successful treatment for the patient assumes that
the neurologist has made an early accurate diagnosis. The course of MG is variable, but commonly progresses over the time. An early diagnosis
of MG and early optimal immunotherapy are of
crucial importance for prognosis of MG patients.
In the past MG was often a misdiagnosed disease,
partly due to lack of appropriate diagnostic tests.
The muscles in MG patients may be involved in
varying combinations and degrees of severity, and
imitate variable diagnosis. Several studies in the 70
and the 80 of 20th century showed that 45 % to
80 % of MG patients were initially misdiagnosed.
The erroneous diagnosis were mainly neurological
and psychiatric.

In subsequent years the diagnosis of MG
improved markedly, due to higher awareness
of MG and due to advances in neuroimmunological and electrophysiological testing in MG.
These improvements resulted in gradual and
significant increase of MG incidence. However,
another undesirable scenario developed. Other
clinical disorders can present themselves in similar fashion and may be mistakenly labeled as MG.
There are at least three practical reasons to
avoid this pitfall:
 the immunosuppressive drugs used to treat
MG can result in unwanted or potentially
serious side effects,
 a ppropriate treatment of structural intracranial lesions may be delayed,
 b ehavioral disorders that can be confused
with MG require different management.
This presentation considers myasthenic mimics – common clinical scenarios potentially
confused with MG. This scenarios include false-positive laboratory studies (repetitive stimulation, SFEMG, acetylcholine receptor antibodies), presentations with ptosis and limited eye
movements, mimics with normal eye movements, common non-neurological presentations
(subjective fatigue, breakaway weakness) and
behavioral disorders.

Very late-onset myasthenia gravis
in Slovak Republic
Martinka I.1, Fulová M. 2, Špaleková M. 2,
Cibulčík F.1, Sosková M.1, Sitárová K.1,
Špalek P.1
1
Center for neuromuscular diseases,
Department of Neurology, University
Hospital, Bratislava-Ruzinov
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Institute of Epidemiology, Medical
Faculty, Comenius University, Bratislava

2

Introduction: In last decades there has been
a significant increase in the incidence of myasthenia gravis (MG) in patients over 50 years. In our previous epidemiological studies on MG in Slovakia
(1983, 2003, 2012) we found a marked increase of
patients´ age at MG onset for both female and
male sexes. The mean age at MG onset in 1983
study was 33 years (female 28 yrs., male 45 yrs.)
with shift to mean age of 55 years in 2012 study
(female 48 yrs., male 62 yrs.). The objective of this
study is to analyse the basic epidemiological parameters, clinical features and immunopathogenic
forms in patients with very late-onset myasthenia
gravis (VLOMG) > 70 years in Slovakia.
Material and Methods: In the Slovak
Myasthenia Gravis Register there are 1 950 patients
registered from 1978 to December 31, 2014. Out of
these patients we analysed a subgroup of MG patients with their onset over the age of 70 years. MG
was confirmed by clinical criteria, electrophysiological testing (repetitive stimulation, SFEMG, stapedius
reflexometry), by positive test with intravenous
neostigmine and by presence of autoantibodies
against acetylcholine receptors (AChRs) or muscle-specific kinase (MuSK). Data for descriptive longitudinal study were collected from medical records of
the Slovak MG Registry, including age at onset, sex,
year of MG onset, year of MG diagnosis, presence of
AChRs and MuSK autoantibodies, presence of thymoma, clinical MG symptoms and comorbidities.
Results: Out of total 1 950 registered patients
we found VLOMG in 353 patients (18,1%), 181women (51,3%) and 172 men (48,7%). The mean age
at onset was 75,2 years, women 75,7, men 74,5. 289
VLOMG patients had their onset between 70 – 79

years (142 women and 147 men). At the age over
80 years 64 patients (39 women and 25 men) had
their VLOMG onset.
VLOMG incidence: Overall incidence of VLOMG
had an increase from 0,32/100 000 in 1978 to 4,29/100
000 in 2014 (mean 2,52/100 000). Incidence in males
increased from 0,79/100 000 in 1978 to 5,99/100 000
in 2014 (mean 3,59/100 000). Incidence in females
increased from 0,51/100 000 to 3,34/100 000 in 2014.
The mean age specific incidence in age group of 70
– 79 years was 2,81/100 000 (median 2,26). The mean
age specific incidence in males in this age group
(3,68/100 000) was 1,62 times higher in comparison
to mean incidence in females (2,27/100 000). The
mean age specific incidence in age group of 80 –
89 years was 1,71/100 000. The mean age-specific
incidence in males in this age group (2,04/100 000)
was 1,32 times higher in comparison to mean age-specific incidence in females (1,55/100 000).
VLOMG prevalence: 163 VLOMG patients
were alive to December 31, 2014, giving an overall
prevalence of 33,58/100 000, 71 males (41,29/100
000) and 92 females (29,35/100 000). 68 surviving
patients are in the age group of 70 – 79 years with
prevalence 21,22/100 000, males 32 (26,23/100
000) and females 36 (18,14/100 000). 86 surviving
patients are in the age group of 80 – 90 years
with overall prevalence 58,93/100 000, males 36
(80,16/100 000) and 50 females (49,50/100 000). At
the age of over 90 years 10 patients with overall
prevalence (52,64/100 000), 5 males (98,56/100
000) and 5 females (35,91/100 000), were surviving
to December 31, 2014. Clinical characteristics: MG
was manifested initially with ocular symptoms in 73
VLOMG patients (20,7%) and with bulbar symptoms
even in 159 VLOMG patients (45,0%). VLOMG patients had quite often ageing-related comorbidities.
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Autoantibodies were investigated in 296 patients.
277 patients (93,6%) had AChR positive MG, 2 patients (0,7%) MuSK positive MG, 17 patients (5,7%)
had double-seronegative MG. 12 patients (3,4%)
had MG associated with thymoma.
Conclusions: VLOMG occurs in unexpected
high proportion of 353 patients (18,1%) out of all
1950 MG patients in Slovakia, with almost
equal frequency in men (172) and women (181).
However, the mean age-specific incidence is
higher for males in comparison to females due
to shorter life-expectancy in men and thereby
by lower representation of males at the age of
over 70, mainly in the age group of 80 – 89 years.
Therefore, also the age-specific prevalence of
VLOMG is higher in males, though the majority of
surviving patients are females. In VLOMG patients
AChR positivity dominates (93,6 %), bulbar muscle
weakness is often present at onset (45,0%), and
patients have higher occurrence of associated
disease, also due to age-specific comorbidities.

Prospective longitudinal study
of thymectomy and immune
mechanisms in patients with
myasthenia gravis
Jakubíková M.1, Piťha J.1, Marečková H. 2,
Týblová M.1, Nováková J.1, Schutzner J. 3
1
Department of Neurology and Clinical
Neuroscience Center, 1st Faculty of
Medicine of Charles University and
General Teaching Hospital, Prague
2
Department of Immunology and
Microbiology, 1st Faculty of Medicine
of Charles University and General
Teaching Hospital, Prague
3
Third Department of Surgery,

1st Faculty of Medicine of Charles
University and University Hospital
Motol, Prague
Myasthenia gravis is the autoimmune disorder in which the thymus is considered the pathogenic organ. Thymectomy is a therapeutic option for myasthenia gravis and often ameliorates
clinical symptoms.
We compared clinical features and outcomes
after thymectomy between patients with and
without thymoma and evaluated the influence
of thymectomy on the CD4+ CD25+regulatory T
cells subpopulation of lymphocytes in peripheral
blood .
A total of 62 patients with generalized myasthenia gravis who underwent transsternalthymectomy were identified. Thymoma was
confirmed in 16 patients. Neurologic outcomes
were favorable for the majority of patients.
Thymectomies in myasthenia gravis patients
were associated with increased percentages of
CD4+ CD25+ cells (p < 0,001) in all followed
groups.
The exact mechanism by which thymectomy ameliorates symptoms of myasthenia gravis
is yet not clear. Our results support the hypothesis that changes in circulating regulatory T cells
may be associated with disease activity and are
affected by the thymus.

Charakteristika myastenických
pacientů Neuromuskulárního
centra FN Brno
Chmelíková M., Voháňka S., Bednařík J.
Neurologická klinika, FN Brno, Brno
Pozadí a cíle: U pacientů s myastenia
gravis byla již v 70. letech 20. století prokázá-
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na patogenicita autoprotilátek cílených proti
acetylcholinovému receptoru. Ty lze prokázat
asi u 85 % pacientů. Nedávné práce prokázaly
další protilátky proti strukturám nervosvalové
ploténky (anti-MuSK, anti-LRP-4, anti-clustered
AChR). Dosavadními poznatky však nelze zcela
vysvětlit různou míru závažnosti, rozdílný věk
v době prvních příznaků, vztah k patologii thymu
a odlišnou terapeutickou odpověď. Naším cílem
je porovnání klinických i laboratorních charakteristik pacientů sledovaných v Neuromuskulárním
centru FN Brno s dosud známými informacemi.
Metodika: Retrospektivní analýza dat
Neuromuskulárního centra Neurologické kliniky
FN Brno. Do finálního hodnocení vstoupili pouze
pacienti v aktivním sledování v roce 2014. Data
byla zpracována v programu Statistica StatSoft 12.
Výsledky: Z 227 pacientů bylo 56 % mužů a 44 % žen. Průměrný věk v době prvních
příznaků byl 57 let (u žen 50 let u mužů 62 let).
Distribuce věku měla bimodální rozdělení s dvěmi maximy ve 3. a 7. dekádě. Do jednoho roku od
prvních příznaků byla diagnóza stanovena u 86 %
pacientů. Mezi počtem příznaků a dobou nutnou ke stanovení diagnózy byla nalezena mírná
negativní korelace (Spearmanův koeficient -0,21,
p < 0,05). U 74 % pacientů byla součástí prvních
příznaků diplopie nebo ptóza. Další nejčastější
příznaky byly v následujícím pořadí: dysartrie,
dysfagie, oslabení žvýkacího svalstva, oslabení
horních a dolních končetin, slabost šíjového svalstva, dyspnoe. Anti-AChR byly pozitivní u 90 %
pacientů. Single fiber vyšetření bylo provedeno
u 170 pacientů, z nichž u 13 byl nález normální. U tří pacientů bylo negativní SF i anti-AchR.
V kompletní remisi bylo 5 % pacientů, dalších
39 % pacientů užívalo pravidelně medikaci, ale

byli bez symptomů. Žádný z pacientů nebyl
hodnocen nad 8 bodů ADL. Stadium MGFA IVb
nebo V prodělalo 6 % pacientů. Thymektomii
podstoupilo 39 % žen a 9 % mužů (celkem 22 %
pacientů). Thymom byl popsán u 21 % žen a 7 %
mužů (13 % pacientů). Výskyt thymomu byl častější v mladší věkové skupině.
Souhrn: Ve srovnání s dosud publikovanými zahraničními daty je v našem souboru více
starších mužů a druhý věkový peak je posunutý
o dekádu později, než je popisováno. V této skupině je popsána častá asociace s thymomem,
kterou naše data neprokázala. Výskyt thymomu
byl naopak relativně četnější v méně početné
mladší věkové skupině, ve které převládaly ženy.

Nálezy u dvojitě seronegativní
myasthenia gravis v české populaci
v rámci mezinárodní studie
sledující MuSK a LPR4 protilátky
pomocí cell based assay
Piťha J.1, Jakubíková M.1, Tzartos S. J. 2
1
Neurologická klinika VFN a Centrum
klinických neurověd, Centrum
myasthenia gravis, Praha
2
Hellenic Pasteur Institute, Atény
Seronegativní myasthenia gravis (MG), u které nejsou zjištěny protilátky, představují mezeru
v porozumění patogenezy této choroby. V rámci
mezinárodní studie byla vyšetřena séra pacientů
s MG z třinácti zemí. Šlo o nemocné, u kterých
byly prokázány protilátky proti svalově specifické
kináze (MuSK) klasickou radioimunoanalýzou nebo byli séronegativní. Celkem bylo vyšetřeno 904
vzorků metodou cell based assay (CBA), pomocí
HEK293 buněk exprimujících lidský MuSK pro
zvýšení senzitivity detekce protilátek.
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Z České republiky byly zpracovány vzorky od
30 seronegativních pacientů. U 8 z nich byly nalezeny dříve nedetekované protilátky. 4 nemocní
měli pozitivní protilátky proti MuSK, další 4 měli
protilátky proti nízkodenzitnímu lipoproteinu 4
(LPR4). Zajímavá je korelace s klinickým profilem
vyšetřených pacientů, včetně jejích odpovědí na
thymektomii, což bude předmětem podrobnější
analýzy.
CBA je významným pokrokem v sérologické
diagnostice pacientů s MG, dříve označených jako
seronegativní, což umožňuje rychlejší diagnostiku
a včasné nasazené individualizované léčby.

Efekt tréninku nádechových svalů
u nemocných s myasthenia gravis –
předběžné výsledky
Žurková P.1, 2, Dosbaba F.1, Merta Z. 2,
Došková M.2, Bartošková M.2, Bednařík J.3, 4
1
Rehabilitační oddělení FN a LF MU, Brno
2
Klinika nemocí plicních a TBC FN a LF
MU, Brno
3
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
4
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
Úvod: Myasthenia gravis (MG) je autoimunitní progredující neuromuskulární onemocnění,
charakterizované tvorbou protilátek pro receptorům acetylcholinu. U tohoto onemocnění
dochází k postižení dechových svalů, které se
projevují dušností, svalovou únavou, poklesem
kondice, sníženou mobilitou hrudníku a hypoventilací. Cílem tréninku nádechových svalů je
zvýšit a udržet jejich dostatečnou svalovou sílu
k zajištění ventilace v klidu a při fyzickém výkonu.
Cíl práce: Cílem práce bylo zhodnocení efektu
7-týdenního tréninku nádechových svalů u nemoc-

ných s myasthenia gravis na plicní parametry, sílu
dechových svalů rozvíjení hrudníku a míru dušnosti.
Materiál a metody: Výzkumný soubor
tvořilo 14 pacientů s MG (6 pacientů s okulární
formou a 8 pacientů s generalizovanou formou,
průměrný věk 60,14 ± 17,66 let), výšky 168 ± 9,92
cm, hmotnosti 78,93 ± 15,39 kg a BMI 27,88 ±
4,54. Bylo provedeno měření a zhodnocení spirometrických, bodypletysmografických, silových
parametrů, rozvíjení hrudníku a míry dušnosti
před a po 7-týdenním tréninku nádechových
svalů s pomůckou Threshold IMT®.
Výsledky: Výsledky měření ukázaly statisticky významný rozdíl po tréninku u plicních
parametrů PEF (litr/s) (5,88 ± 1,36 versus 6,27 ±
1,47; p < 0,035), dechového objemu VT (litr) (0,91
± 0,43 versus 1,17 ± 0,66; p < 0,019), poměru VT/
Ti (0,53 ± 0,24 versus 0,69 ± 0,33; p < 0,035), síly
nádechových svalů PIMAX (kPa) (3,96 ± 1,52 versus 6,22 ± 2,14; p < 0,016), PEMAX (kPa) (5,2 ± 2,15
versus 6,82 ± 2,47; p < 0,022), rozvíjení hrudníku
v úrovních axiláre (cm) (3,5 ± 1,32 versus 4,04 ±
1,5; p < 0,03), mesosternale (cm) (3,86 ± 1,7 versus
4,89 ± 1,62; p < 0,003), xiphosternale (cm) (3,29
± 1,53 versus 4,39 ± 1,16; p < 0,006) a snížení
míry dušnosti mMRC (2,07 ± 1,33 versus 1,14 ±
1,10; p < 0,01).
Závěry: Z výsledků vyplývá, že u nemocných s okulární a generalizovanou formou MG
dochází po 7-týdenním tréninku ke zlepšení síly
dechových svalů, k vzestupu dechového objemu, zvýšení rozvíjení hrudníku ve všech úrovních
a snížení vnímání dušnosti, čímž pozitivně ovlivňuje funkci dechových svalů k zajištění ventilace.
Tato práce byla podpořena grantem NIG č.
9/13 z institucionální podpory MZ ČR – RVO (FNBr,
65269705).
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AKTUÁLNE TRENDY V DIAGNOSTIKE
NEUROMUSKULÁRNYCH OCHORENÍ
(Satelitné sympózium spoločnosti Genzyme)
Diferenciální diagnostika
pletencové svalové slabosti
Voháňka S.
Neuromuskulární centrum
Neurologické kliniky FN LF a MU, Brno
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
Vyšetření každého pacienta začíná anamnézou. U svalových chorob zjišťujeme typicky potíže,
které se týkají slabosti zvl. kořenového a axiálního
svalstva: tedy potíže s chůzí do schodů, nastupování do dopravních prostředků či vstávání z nízké
židle či toalety. Dále pátráme po známkách respirační insuficience, jako je námahou dušnost,
neschopnost či intolerance fyzické zátěže, přerušovaný spánek či pocit nevyspalosti a ranní bolesti hlavy. Pozornost věnujeme také poruchám
dekontrakce, výskytu křečí a svalových bolestí.
Zjišťujeme výskyt svalových potíží v pokrevním
příbuzenstvu včetně tíže a začátku potíží.
Nemoci kosterního svalstva sdílí některé
charakteristické společné znaky, jejich detekce
není běžnou součástí klasického neurologického
vyšetření. Lékaři, kteří se těmito chorobami zabývají, by si je měli osvojit. Jde o správné vyšetření
svalové síly, především kořenového a trupového
svalstva, pomocí standardizovaných škál (MRC).
Hodnotíme nejen svalovou sílu, ale i palpaci (bolestivost) a pátráme po kontrakturách a hypertrofiích. Dále vyšetřujeme další symptomy, které
s touto slabostí souvisí, jako je rozvoj skoliózy či
respirační insuficence. Zjištění usilovné vitální

kapacity (FVC) ve vertikální a horizontální poloze
musí patřit do standardního repertoáru vyšetření
nemocných s podezřením na svalovou chorobu.
Aktivní vyhledávání systémových mimosvalových příznaků je často klíčem k správné diagnóze (například katarakta u myotonická dystofie,
kožní příznaky u dermatomyozitidy).
Součástí vyšetření je vždy indikace a zhodnocení kardiologického vyšetření. Srdeční potíže
jednak často limitují délku a kvalitu života nemocných, jednak mohou být klíčem ke správné
diagnóze (například hypertrofická kardiomyopatie u dětí s Pompeho nemocí, síňové zástavy
u X vázané formy Emeryho Dreifussovy svalové
dystrofie).

HyperCKémia – etiopatogenéza
a diferenciálna diagnostika
Špalek P.
Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Neurologická klinika SZU
a UNB, Bratislava-Ružinov
Kreatínkináza (CK) má vo svalových vláknach
kľúčovú úlohu v transporte a uskladňovaní energie vo svalových vláknach. CK katalyzuje premenu
kreatínu na kreatínfosfát pomocou adenozíntrifosfátu (ATP), ktorý sa tým mení na adenozíndifosfát
(ADP) a opačne. Kreatínfosfát slúži ako energetický
zásobník, najmä v energeticky náročných tkanivách. CK sa vyskytuje ako cytoplazmatický enzým, existuje aj ako mitochondriálna CK. Najvyššie
koncentrácie cytoplazmatickej CK sú v tkanivách
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s najvyššími energetickými nárokmi – vo svaloch
(izoenzým MM), v myokarde (izoenzým MM a izoenzým MB) a v mozgu, kde sa nachádza výlučne
izoenzým BB.
Hladina CK je najcitlivejší laboratórny indikátor
svalového poškodenia. CK má nízku molekulovú
hmotnosť (43 000) a už ľahké poškodenia sarkolemy svalových vlákien vedú k zvýšeniu hladiny
CK v sére. Hlavnými zdrojmi zvýšenej hladiny CK
v sére sú nekróza svalových vlákien, poškodenie
a zvýšená priepustnosť sarkolemy. Najvyššie zvýšenia CK (> 50 x) sa zisťujú pri dystrofinopatiách
– Duchennova a Beckerova muskulárna dystrofia,
akútnych polymyozitídach a dermatomyozitídach,
primárnych a sekundárnych rhabdomyolýzach,
Myoshiho distálnej myopatii a pri pletencových
svalových dystrofiách. Normálna hladina CK v sére
neznamená automatické vylúčenie myopatie.
Zvýšená hladina CK nebýva pri mitochondriálnych
myopatiách, ktoré nie sú spojené s deštrukciou
svalových vláken ani so zvýšenou priepustnosťou
sarkolemy. Normálne hladiny CK bývajú pri kongenitálnych „ultraštrukturálnych“ myopatiách. Pri
adultných formách Pompeho choroby 5 – 10 %
pacientov má normálnu hladinu CK v sére.

Elevácia CK v sére sa vyskytuje aj pri niektorých neurogénnych ochoreniach. Mierne zvýšenie CK (< 5 x) býva pri ALS, spinálnych amytrofiách typ III. a IV., akútnej polyradikuloneuritíde
GBS a pri postpoliomyelitických syndrómoch.
Obligátne zvýšenie CK (> 5 – 10 x) je pri bulspinálnej amyotrofii. Mechanizmus zvýšenia hladiny
CK v sére pri neurogénnych ochoreniach nie je
známy.
Zvýšená hladina CK v sére je spôsobená rôznymi ďalšími stavmi a príčinami – farmakogénne
indukované hyperCKémie (napríklad statíny, fibráty), abúzus alkoholu a iných návykových látok,
fyzická záťaž, svalové krampy, epileptické svalové
kŕče, hypotyreóza.
Pre chronickú eleváciu CK bez zjavnej príčiny
sa používa termín asymptomatická perzistujúca
hyperCKémia. Pri dlhoročnom sledovaní a detailnom diagnostickom vyšetrovaní sa cca u 2/3
pacientov objavia, respektíve odhalia klinické
alebo laboratórne príznaky konkrétneho svalového ochorenia. Napríklad u 1,1 % (štúdia Loped)
a 3,8 % (štúdia Fernandez) asymptomatických
pacientov s perzistujúcou hyperCKémiou bola
diagnostikovaná Pompeho choroba.
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FAMILIÁRNA AMYLOIDNÁ POLYNEUROPATIA
Transthyretin-associated familial
amyloid polyneuropathy in
Slovakia
Špalek P.1, Chandoga J. 2
1
Centre for Neuromuscular Diseases,
University Hospital, Bratislava
2
Institute of Medical Biology, Genetics
and Clinical Genetics, University
Hospital, Bratislava
Transthyretin-associated familial amyloid
polyneuropathy (TTR-FAP) is a severe hereditary neuropathy due to deposition of mutant
protein transthyretin (TTR) as amyloid. 113 mutations in the TTR gene are known to promote
the amyloid process. TTR Val30Met is the most
frequent mutation (> 60 %), the Slovak TTRFAP patients have a rare mutation Val71Ala. The
clinical picture is dominated by a association
of progressive sensorimotor and autonomic
polyneuropathy mostly with a family history
of neuropathy or in some patients as sporadic
de novo TTR-FAP. The neurological hallmark
of TTR-FAP is a length-dependent axonal
neuropathy that initially involves the unmyelinated and small myelinated nerve fibers
that mediate pain and temperature sensation.
Subsequent degeneration of lager myelinated
fiber results in large fiber sensory deficit and
muscle weakness. Non-neurological manifestations can arise as a result of TTR amyloid
deposition in the heart, eyes and kidneys. If
untreated the disease has an inexorable progressive course and death occurs 10 years of
symptoms onset. Because the mutant form
of TTR is produced mainly in the liver, ortho-

topic liver transplantation was initiated in 1990
in order to halt the progression of the disease. Liver transplantation was, until recently,
the only available treatment but is associated with significant morbidity and mortality.
Tafamidis is the first drug that selectively binds
to transthyretin preventing its dissociation
into amyloid. Tafamidis was shown to delay
disease progression and was well tolerated.
In november 2011 was Tafamidis approved
by the European Medicine Agency to treat
neuropathy in TTR-FAP patients in initial stage
1. Diflunisal, a nonsteroidal anti-inflammatory
agents, stabilize tranystherytin tetramers and
prevents amyloid fibril formation, too, and may
halt progression in TTR-FAP.
As TTR-FAP is a progressive, disabling and life-threatening polyneuropathy, it is important to
secure an accurate diagnosis as soon as possible.
We observe in Slovakia a family with 11 patients
in 4 generation with transthyretin-associated
familial amyloid polyneuropathy. Three out of
these patients with proven TTR mutations Val71
Ala are still presymptomatic and candidates for
tafamidis treatment.
It is important to suspect de novo TTR-FAP
among patients with idiopathic progressive
peripheral neuropathies. Especially in elderly
TTR-FAP should be consired as a chameleon-like-neuropathy mimicking a large spectrum
of peripheral neuropathies. Laboratory tests
(e. g. salivatory gland biopsy, nerve biopsy)
are specific to identify amyloid deposits, but
not enough sensitive. TTR gene sequencing
is the most sensitive diagnostic method.
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Pilotná štúdia prevalencie
familiárnej amyloidnej
polyneuropatie medzi pacientmi
s diagnózou idiopatickej
polyneuropatie
Martinka I.1, Petrovič R. 2, Chandoga J. 2,
Turčáni P. 3, Špalek P.1
1
Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Neurologická klinika SZU
a UNB, Bratislava-Ružinov
2
Ústav lekárskej biológie, genetiky
a lekárskej genetiky UNB, BratislavaStaré Mesto
3
I. neurologická klinika LF UK a UNB,
Bratislava-Staré Mesto
Úvod: Familiárna transtyretínová amyloidná
polyneuropatia (TTR-FAP) je geneticky podmienená neuropatia s autózomovo dominantnou
dedičnosťou. Klinické symptómy sú spôsobené
ukladaním patologicky zmeneného proteínu transtyretínu (TTR) v periférnych nervoch, fakultatívne
aj v ďalších orgánoch (myokard, gastrointestinálny
trakt, obličky, oči). TTR-FAP má obvykle familiárny
výskyt, vyskytuje sa aj ako sporadická forma podmienená de novo mutáciou. Familiárna TTR-FAP sa
manifestuje ako progresívna senzitívna, motorická
a autonómna polyneuropatia, najčastejšie vo veku
30 – 40 rokov. Sporadické formy TTR-FAP sa manifestujú vo vyššom veku, obvykle ako idiopatická
progresívna polyneuropatia (IPN) s variabilnou
klinickou symptomatológiu. Diagnózu TTR-FAP
definitívne potvrdzuje DNA dôkaz mutácie transtyretínového génu. V súčasnosti je k dispozícii
možnosť účinnej farmakologickej liečby TTR-FAP
tafamidisom. Včasné určenie správnej diagnózy je
rozhodujúce pre prognózu pacientov s TTR-FAP,
preto je nutné ich aktívne vyhľadávanie.

Ciele štúdie: Prvotným cieľom pilotnej
štúdie bolo stanoviť prevalenciu TTR-FAP v krajinách strednej Európy (Slovenská republika, Česká
republika, Poľsko) medzi pacientmi s diagnózou IPN. Sekundárnym cieľom bolo porovnať
symptómy a klinický obraz pacientov s TTR-FAP
s klinickými príznakmi pacientov s IPN bez potvrdenia mutácie TTR génu.
Materiál a metódy: Metódou skúmania bol
detailný rozbor zdravotnej dokumentácie pacientov, ktorí mali stanovenú diagnózu IPN a boli minimálne 1x vyšetrení v niektorom z centier zahrnutých do štúdie v priebehu roku 2013. Vyraďovacími
kritériami boli anamnestické údaje o ochoreniach
a stavoch, ktoré by mohli byť asociované s polyneuropatiou (malignita, diabetes, ochorenie štítnej
žľazy, intestinálny chirurgický výkon). Sledovali sa
nasledovné parametre: výskyt polyneuropatie
v rodine, vek pri vzniku prvých príznakov, vek
pri stanovení diagnózy IPN, výskyt senzitívnych
príznakov pri stanovení diagnózy (parestézie, poruchy citlivosti, spontánna bolesť), výskyt motorických príznakov pri stanovení diagnózy (motorický
deficit, poruchy chôdze), výskyt autonómnych
príznakov pri stanovení diagnózy (ortostatická
hypotenzia, epizodická postprandiálna hnačka,
závažná obstipácia, erektilná dysfunkcia, retencia moču, strata hmotnosti), známky postihnutia
kardiovaskulárneho systému (hypertrofická kardiomyopatia, poruchy srdcového rytmu), opacity
v sklovci, nález pri ihlovom EMG a kondukčných
štúdiach, výsledky vyšetrení cerebrospinálneho
likvoru. Sledované údaje boli anonymne vložené
do eCRF. Zo získaných informácií bola vyselektovaná skupina pacientov s možnou diagnózou
TTR-FAP. Po podpise informovaného súhlasu bolo
u pacientov realizované molekulárno-genetické
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vyšetrenie na potvrdenie, respektíve vylúčenie
mutácie TTR génu. Vyraďujúcimi kritériami na
molekulárno-genetické vyšetrenie boli rýchly rozvoj príznakov, asymetrické postihnutie, vek pri
vzniku prvých príznakov nad 70 rokov. Na molekulárno-genetické vyšetrenie neboli kvalifikovaní
ani pacienti, u ktorých sa na základe získaných
informácií usúdilo, že alternatívna diagnóza polyneuropatie mohla byť stanovená na základe
dostupných anamnestických údajov, klinického
obrazu a výsledkov eletrofyziologických a laboratórnych vyšetrení.
Výsledky: Na štúdii sa zúčastnilo 17 pracovísk zo Slovenskej republiky, Českej republiky
a Poľska. 3 centrá nedodali žiadne údaje o pacientoch. Celkovo boli zozbierané údaje o 203 pacientoch vo veku od 25 do 87 rokov, medián veku
bol 61 rokov. Jeden pacient bol zo štúdie vylúčený pre porušenia zaraďovacích kritérií (TTR-FAP
mal diagnostikovanú už pred začiatkom štúdie).
Z celkového počtu 202 hodnotených pacientov
bolo 125 mužov (61,9 %). U 13,9 % pacientov sa
vyskytla polyneuropatia u blízkych rodinných
príslušníkov. Najčastejším subjektívnym symptómom boli parestézie (75,7 %), spontánnu bolesť
udávalo 49 % pacientov. Objektívnym vyšetrením sa zistili poruchy citlivosti u 79,2 % pacientov,
u 56,4 % bol prítomný motorický deficit. 20,8 %
pacientov malo známky autonómnej dysfunkcie. U 5 pacientov sa zistili opacity v sklovci.
Ani u jedného pacienta nebola zaznamenaná
kardiomyopatia. Z 202 pacientov sa na molekulárno-genetické vyšetrenie kvalifikovalo 148
pacientov, 135 pacientov s vyšetrením súhlasilo.
Mutácia TTR génu sa nepotvrdila u žiadneho
z vyšetrených pacientov. Primárny ani sekundárny cieľ štúdie neboli splnené. Nepodarilo sa

zachytiť žiadneho pacienta s diagnózou TTR-FAP
v skupine pacientov s IPN.
Záver: Napriek negatívnym výsledkom pilotnej štúdie je nutné u každého pacienta s IPN
(najmä s autonómnymi príznakmi) myslieť aj
na TTR-FAP. Včasné určenie správnej diagnózy
a následné ordinovanie liečby (tafamidis) má
rozhodujúci vplyv na významné zlepšenie prognózy pacientov s familiárnou aj sporadickou
formou TTR-FAP.

Transtyretínová amyloidóza
s multisystémovým postihnutím –
kazuistika
Kothaj J.1, Fischerová M. 2, Donáth V.1,
Špalek P. 3
1
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D.
Roosevelta, Banská Bystrica
2
Oddelenie molekulovej a biochemickej
genetiky, UNB, Bratislava-Staré Mesto
3
Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Neurologická klinika SZU
a UNB, Bratislava- Ružinov
Úvod: Viacero známych mutácií v géne
pre transtyretín zapríčiňuje autozomálne dominantné multisystémové ochorenie – familiárnu
amyloidovú polyneuropatiu. Symptómy z postihnutia CNS sú vzácnou manifestáciou TTR amyloidózy. Leptomeningeálny variant sa prezentuje
širokým spektrom neurologických problémov,
ku ktorým patria bolesti hlavy, poruchy zraku
a sluchu, depresia, centrálna hypoventilácia, epileptické záchvaty, subarachnoidálne krvácanie
a deteriorácia kognitívnych funkcií.
Kazuistika: Referujeme prípad 34-ročnej
pacientky s anamnézou paroxyzmálnych bolestí hlavy, ktoré sprevádzali stavy zmätenosti
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a stroke-like epizódy. Neskôr sa pridružili porucha
sluchu a postupná deteriorácia kognitívnych
funkcií. Na základe MR nálezu vysycujúcich
sa zhrubnutých meningov a výraznej proteinorachie sa stav pôvodne diagnostikoval ako
„chronická aseptická meningitída”. U pacientky
sa klinickým vyšetrením, kondukčnými štúdiami
a natívnym EMG vyšetrením nezistili príznaky polyneuropatie. Pri echokardiografickom vyšetrení
sa zistila excentrická hypertrofia ľavej komory
s infiltráciou papilárnych svalov v. s. amyloidom.
Pre podozrenie na amyloidózu sa realizovala
biopsia z meningov, v ktorých sa preukázali extenzívne depozitá amyloidu. Diagnóza transtyretínovej amyloidózy bola definitívne potvrdená
molekulárno-genetickým vyšetrením, ktorým sa

zistila extrémne vzácna kauzálna mutácia v TTR
géne c.95T > C (p.Leu32Pro) v heterozygotnom
stave. Vzhľadom na sporadický výskyt ochorenia
zrejme ide o de novo mutáciu.
Záver: Transtyretínová amyloidóza sa najčastejšie manifestuje klinickým obrazom familiárnej amyloidnej polyneuropatie, ktorá môže
byť u niektorých pacientov asociovaná s príznakmi postihnutia myokardu, sklovca, obličiek
a výnimočne leptomeningeálnou amyloidózou.
Transtyretínová mutácia Leu32Pro sa vyskytuje
vzácne. Klinicky sa prejavuje kombináciou leptomeningeálnej, polyneuropatickej a viacsystémovej symptomatológie. Chýbanie transtyretínovej
polyneuropatie u našej pacientky je mimoriadnou raritou.
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VARIA
Magnézium a jeho význam
v neurológii
Cibulčík F.
Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Neurologická klinika SZU,
UNB, Bratislava-Ružinov
Magnézium (horčík, Mg) je druhý najdôležitejší intracelulárny katión. V ľudskom tele je
okolo 30 g čistého horčíka, ktorého najväčšou
zásobárňou sú kosti. Má veľa fyziologických
funkcií, najznámejší je jeho vplyv na excitabilitu
svalovej a nervovej membrány. Denná potreba
horčíka v strave je 6 mg/kg hmotnosti, obsah
magnézia v potrave závisí od jeho obsahu v pôde. Medzi klasické príznaky nedostatku horčíka
patrí anxieta, insomnia a únava, môže sa však
vyvinúť celý rad iných neurologických, svalových, srdcových, gastrointestinálnych a gynekologických ťažkostí. Zo špecificky neurologických ochorení hrá magnézium významnú úlohu
v etiopatogenéze tetánie, epilepsie, migrény.
V našej prednáške prinášame prehľad terapeutického využitia magnézia v liečbe uvedených
ochorení.

Population distribution of healthy
range and premutation range CCTG
alleles of the myotonic dystrophy
type 2 locus
Radvanszky J.1, 2, Radvanská E. 3,
Nagyová E. 2, Špalek P.4, Valachová A. 5,
Szemes T. 2, Minárik G. 2, 6, Kádaši L.1, 2
1
Institute of Molecular Physiology and
Genetics, Slovak Academy of Sciences,
Bratislava

Department of Molecular Biology,
Faculty of Natural Sciences, Comenius
University, Bratislava
3
Department of Neonatology, Faculty
Hospital, Nove Zamky
4
Centre for Neuromuscular Diseases,
University Hospital, Bratislava
5
Department of Clinical Genetics,
Faculty Hospital, Trencin
6
Institute of Molecular BioMedicine,
Faculty of Medicine, Comenius
University, Bratislava
2

Myotonic dystrophy type 2 (DM2) is caused
by an expansion of a (CCTG)n repeat in the
CNBP1 gene. This repeat is generally interrupted by one or more GCTG, TCTG or ACTG motifs.
Uninterrupted tracts were, however, described
in expanded alleles as well as in larger healthy-range alleles which are generally considered as
DM2 premutations. The threshold for pathogenicity is still poorly described in the literature, while
the smallest reported pathogenic allele had 75
CCTG repeats.We screened, usingmultiplex conventional PCR and bi-directional repeat-primed
PCR,the DM1 and DM2 repeat motifs in more
than four hundred individuals. We identified wider range and higher frequency of uninterrupted
CCTG alleles than it was previously reported, with
more than fifteen alleles characterised. These
alleles spanned the whole spectrum of healthy-range alleles, from the smallest one up to the likely pathogenic range. We therefore investigated
theintergenerational stability of those alleles in
which it was possible. Moreover, in two unrelated patients with symptoms ofneuromuscular
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disorder we identified two ambiguousalleles
containing 31 and 34 uninterrupted CCTG repeats, respectively. Since further screening revealed
a full range DM1 expansion in the DMPK gene in
the first patient and a homozygous CLCN1 stop
mutation in the second patient we concluded
that these „grey zone” alleles are most likely not
pathogenic themselves, although, they represent unstable premutation alleles as both of
them changed during intergenerational transmission. Our results support that the CNBP CCTG
alleles can be divided basically to two groups,
interrupted and uninterrupted alleles. Those with
interruptions are most likely stable during intergenerational transmission. Uninterrupted alleles
with up to ~30 CCTG repeats are likely stable
during transmission, while instability gradually
increases with increasing length of uninterrupted
tracts above this threshold.
Financial support: VEGAA_2/0115/15.

Analýza symptomových profilů
u pacientů s neuropatickou bolestí
centrálního a periferního typu
Vlčková E.1, 2, Šrotová I.1, 2, Kincová S.1, 2,
Straková J.1, Ryba L. 3, Bednařík J.1, 2
1
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
2
Neurologická klinika FN LF a MU, Brno
3
Ortopedická klinika FN LF a MU, Brno
Úvod: Neuropatická bolest je častým klinickým projevem řady onemocnění periferního
i centrálního nervového systému. Její diagnostika je založena především na přítomnosti tzv.
deskriptorů (popisných charakteristik, například
bolest pálivá, bolest připomínající elektrické výboje), které jsou často využívány i v rámci cílených

dotazníků, zaměřených na diagnostiku tohoto
onemocnění. Příkladem takového dotazníku je
Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI),
kombinující hodnocení výskytu jednotlivých deskriptorů s určením intenzity obtíží příslušného
charakteru. Tento dotazník byl cíleně vytvořen
za účelem analýzy výskytu různých symptomů
u pacientů s neuropatickou bolestí jako klinicky
heterogenní jednotkou. Odlišné symptomové
profily zřejmě reflektují různé patofyziologické
mechanismy rozvoje bolesti a předpokládá se, že
by mohly být podkladem pro odlišný terapeutický
přístup u různých skupin pacientů. Cílem práce
bylo zhodnocení symptomových profilů, získaných pomocí dotazníku NPSI ve skupině pacientů
s periferní a centrální neuropatickou bolestí.
Soubor a metodika: Pomocí české verze
dotazníku NPSI (NPSIcz) byla vyšetřena skupina
pacientů s neuropatickou bolestí periferního (n
= 66) nebo centrálního (n = 30) původu (v rámci
polyneuropatie či roztroušené sklerózy). Analýza
subtypů neuropatické bolesti byla provedena
pomocí clusterové (shlukové) analýzy s použitím
Euklidovských distancí a Wardových algoritmů.
Výsledky: Provedená clusterová analýza
umožnila identifikaci šesti symptomových profilů, lišících se přítomnosti jednotlivých hodnocených deskriptorů neuropatické bolesti a jejich intenzitou. Jeden ze zjištěných clusterů byl
charakterizovaný izolovaným výskytem bolestivých parestezií a dysestezií, bez dalších příznaků
spontánní či vyvolané bolesti, další byly typické
výrazným zastoupením bolesti vyvolané (v jednom případě dotykem, ve druhém chladem).
V dalším clusteru byl dominující charakteristikou
čestný výskyt intenzivních krátkých záchvatů bodavé bolesti. Pátý cluster představoval pacienty,
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udávajících řadu charakteristik spontánní (trvalé
i záchvatovité) bolesti při absenci bolesti vyvolané, poslední z clusterů pak zahrnoval pacienty
s vysokou intenzitou většiny deskriptorů spontánní bolesti a současnou přítomností vyvolané
bolesti (charakteru taktilní allodynie). V každé
z těchto šesti podskupin byli zastoupeni pacienti
s centrální i periferní neuropatickou bolestí.
Závěr: Clusterovou analýzou NPSI dotazníku
lze identifikovat několik skupin pacientů se zřetelně odlišnými symptomovými profily, u nichž
lze předpokládat odlišnou patofyziologii neuropatické bolesti a potenciálně volit individualizovaný terapeutický přístup. Výskyt identických
symptomových profilů u pacientů s centrální
i periferní neuropatickou bolestí naznačuje, že
patofyziologické mechanismy v rozvoji centrální
i periferní neuropatické bolesti jsou obdobné.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT
13523-4 a MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705) a interními
zdroji CEITEC MUNI.

NPSI a derivovaná skóre
v diagnostice neuropatické bolesti
centrálního a periférního typu
Kincová S.1, 2, Šrotová I.1, 2, Vlčková E.1, 2,
Straková J.1, Bednařík J.1, 2
1
Neurologická klinika FN LF a MU, Brno
2
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
Úvod: Neuropatická bolest je častým klinickým projevem řady onemocnění periferního
i centrálního nervového systému. Klíčovou součástí jejího diagnostického algoritmu jsou jednoduché dotazníkové nástroje založené na přítomnosti typických popisných charakteristik (tzv.
deskriptorů) (například tzv. NPSI (Neuropathic

Pain Symptom Inventory)). Cílem práce bylo
zhodnocení diskriminační schopnosti nově
vytvořené české verze dotazníku NPSIcz a dalších derivovaných skóre (NPSIcz-12 a NPSIcz-D)
v odlišení neuropatické a nociceptivní bolesti
a současně v diskriminaci neuropatické bolesti
periferní a centrální.
Soubor a metodika: Pomocí NPSIcz dotazníku byly vyšetřeny 3 soubory jedinců: pacienti
s neuropatickou bolestí periferní etiologie při
polyneuropatii DKK (n = 66) nebo centrálního
původu při roztroušené skleróze (n = 30) a nemocní s bolestí nociceptivní v důsledku pokročilé artrózy kyčelního nebo kolenního kloubu
(n = 70). Ze zjištěných hodnot bylo vypočteno
základní NPSIcz skóre. Současně byla vytvořena
dvě další skóre odvozená ze základních hodnot
(NPSIcz-12 při zohlednění dvou otázek, které jsou
součástí dotazníku, ale běžně se do výpočtu
NPSI skóre nezapočítávají, a NPSIcz-D, vytvořené
pomocí diskriminační analýzy)
Diagnostická validita všech použitých skóre
byla hodnocena pomocí ROC analýzy.
Výsledky: Diagnostická validita dotazníku
v odlišení bolesti neuropatické a nociceptivní
byla vynikající již pro základní NPSIcz skóre (AUC,
t. j. plocha pod ROC křivkou = 0,935, p < 0,001)
dále vzrostla pro NPSIcz-D (AUC 0,995, p < 0,001).
Naopak, diskriminace pacientů s neuropatickou
bolestí centrálního a periferního typu byla při
použití základního skóre velmi nespolehlivá (AUC
0,540, p = 0,530), částečně se však zvýšila s použitím derivovaných skóre, zejména NPSIcz-D
(AUC 0,801, p < 0,001).
Závěr: Vytvořená česká verze dotazníku NPSI
prokázala vynikající schopnost diskriminace neuropatické a nociceptivní bolesti. Dotazník naopak není
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spolehlivě využitelný pro odlišení centrální a periferní neuropatické bolesti, i když částečně lze pacienty
odlišit pomocí derivovaného skóre NPSIcz-D.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT
13523-4 a MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705) a interními
zdroji CEITEC MUNI.

Kožní biopsie u pacientů se
spondylogenní cervikální myelopatií
a pozitivními senzitivními příznaky
na dolních končetinách
Kovaľová I.1, Bednařík J.1, 2, Vlčková E.1, 2
1
Neurologická klinika FN LF a MU, Brno
2
CEITEC, Středoevropský technologický
institut MU, Brno
Úvod: Kožní biopsie se stanovením intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken
(IENFD) je považována za metodu vhodnou pro
diagnostiku neuropatie tenkých vláken (SFN).
V roce 2010 vydala EFNS/PNS doporučení ověřit
specificitu a senzitivitu kožní biopsie jako metody
diagnostiky polyneuropatie tenkých nervových
vláken (SFN) u skupin pacientů s klinickým obrazem podobným SFN, ale jinou etiologií. Jedním
z onemocnění, které mohou imitovat obraz SFN,
je spondylogenní cervikální myelopatie (SCM).
Jde o onemocnění způsobené chronickým
útlakem míchy důsledkem degenerativních změn
páteřních struktur. Klinický obraz cervikální myelopatie je pestrý, od lehkých symptomů až po těžké
stavy. Jedním z příznaků, který není úplně typický,
je bolest dolních končetin nebo jiné nepříjemné
pozitivní senzitivní příznaky charakteru parestezií
či dysestezií, které mohou imponovat jako SFN.
Metodika: Do naší studie bylo zařazeno
celkem 9 pacientů (4 ženy, 5 mužů, věk: medián
59 let, rozmezí 46 – 62 let), kteří byli vybráni

z databáze pacientů se SCM na Neurologické
klinice FN Brno (cca 200 nemocných) a splňovali
vstupní kritéria: přítomnost pozitivních senzitivních symptomů na dolních končetinách, chybění klinických a elektrofyziologických známek
polyneuropatie (k vyloučení polyneuropatie
silných vláken všichni absolvovali EMG vyšetření) a chybění onemocnění a rizikových faktorů
vedoucích k polyneuropatii (zejména diabetes
mellitus, chronický alkoholismus). K zhodnocení
senzitivních abnormalit byli pacienti vyšetřeni
semikvantitativními (kalibrované špendlíky, von
Freyova filamenta) a kvantitativními metodami
(byl použit protokol kvantitativního senzitivního testování – QST – dle DFSN). Následně byla u všech pacientů provedena kožní biopsie
z distálního lýtka jednostranně a stanovena
IENFD metodou nepřímé imunofluorescence.
Výsledky: Senzitivní abnormality pomocí
QST (ve smyslu „gain“ nebo „loss“) byly zjištěny
u 7 pacientů. Hodnoty IENFD u všech našich
pacientů byly v mezích normy.
Závěr: Normální hodnoty IENFD u pacientů
s SCM svědčí pro fakt, že senzitivní abnormity i pozitivní senzitivní symptomy na DKK jsou
podmíněny dysfunkcí centrální části nervových drah, a zároveň potvrzují specificitu kožní
biopsie v diagnostice neuropatie tenkých vláken.

Neuropatie při vaskulitidách
Kalous K.
Neurologie – elektrofyziologické
laboratoře, s. r. o., Praha
Revmatologický ústav, Praha
Vaskulitidy jsou skupiny onemocnění charakterizované zánětem cévní stěny, který vede k poškození cévní tkáně i cévou zásobovaného orgánu.
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Dělení vaskulitid je komplikované a ne zcela jednotné. Můžeme je dělit na primární vaskulitidy, kam
patří například polyarteriitisnodosa, Wegenerova
granulomatosa a další, a na sekundární vaskulitidy jako komplikace jiných onemocnění, například
pojivové tkáně při revmatoidní artritidě, lupusu
erythematodeus, vaskulitidy při infekcích, malignitách, toxické, polékové. A nakonec nesystémové
isolované vaskulitidy. Periferní neuropatie je uváděna jako komplikace již v prvním popisu systémové nekrotizující vaskulitidy (polyarteriitisdnodosa)
od Kussmaula a Maiera v roce 1866. Ke konci 19.
století je popsána periferní neuropatie u pacientů s revmatoidní artritidou. Ve 20. století se pak
objevuje řada prací popisujících detailně klinické
rysy, histopatologii, odpověď na léčbu a prognosu vaskulitických syndromů. Za příčinu periferní
neuropatie u vaskulitid je považováno postižení
vasanervorum vedoucí k ischemickému postižení
nervu a tím k axonální degeneraci. Rozsah, distribuce a tíže vaskulitického procesu určuje klinický
obraz neuropatie. Klasická forma se projevuje akutním nebo subakutním začátkem bolestivé slabosti
a ztrátou citlivosti v distribuci postiženého nervu.
Mononeuritis multiplex (postižení několika nervů)
se typicky projevuje stupňovitou nebo skokovitou
změnou klinických potíží. U 10 – 15 % pacientů je
postižení jednotlivých nervů snadno rozpoznatelné, u 25 – 50 % je mononeuropatie překryta
rozsáhlým postižením jednotlivých nervů, a u 20
– 30 % má atypický obraz připomínající distální
symetrickou polyneuropatii s trvale progresivním
průběhem. 50 – 70 % pacientů s vaskulitidou má
postižení periferních nervů. Diferenciální diagnosa
klíčové otázky: 1. jde o typickou mononeuritis multiplex nebo je i symetrická neuropatie (sumační)
kompatibilní s vaskulární neuropatií; 2. má pacient

kolagenní nebo revmatické onemocnění; 3. má
pacient diabetes mellitus; 4. má pacient jiné klinické ukazatele spojené s vaskulitidou (orgánové
postižení, eozinofilie, chronické infekční onemocnění, malignitu); 5. jsou positivní laboratorní testy
pro vaskulitidy? Na závěr jsou uváděny kazuistiky
několika pacientů.

Kdy indikovat EMG pánevního dna?
Kadaňka Z. ml.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
EMG vyšetření pánevního dna je metodou,
která je relativně často indikována nejen neurology, ale i lékaři jiných odborností (urologie,
gastroenterologie, interna). Pouze v některých
případech je však vyšetření přínosné pro pacienta i lékaře. Standardně se vyšetřuje jehlová
EMG zevního análního sfinkteru, kde hodnotíme zejména parametry motorických jednotek
a vyhodnocujeme interferenční vzorec, vyšetření
m. bulbocavernosus, kde pátráme po abnormní
spontánní aktivitě, dále kondukční studie n. pudendus, kde sledujeme eventuálně prolongaci
PMTL. Též provádíme vyšetření sakrálních reflexů
– zejména BCR (bulbokavernózní reflex), který má
dvě komponenty – oligo- a polysynaptickoua, bývá nevýbavný zejména u syndromu kaudy equiny.
Další metody se užívají jen vzácně (či k vědeckým
účelům), jejich klinická přínosnost je malá – patří
mezi ně pudendální SEP, neurografie n. dorsalis
penis, elektroneurografie dorsálních sakrálních kořenů, cerebrální SEP při elektrické stimulaci uretry,
močového měchýře a análního kanálu, stimulace
předních sakrálních kořenů či MEP svalů pánevního dna, testy autonomního nervového systému.
Indikace EMG vyšetření pánevního dna jsou poměrně široké – močová inkontinence a retence,
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Abstrakty
inkontinence stolice a chronická obstipace, parkinsonismus, vertebrogenní potíže včetně syndromu kaudy equiny. Ve většině těchto případů však
EMG pánevního dna nové informace nepřinese
a neposune nás dále v diagnostickém a léčebném
postupu. WHO vydalo jednoznačná doporučení
stran indikace tohoto vyšetření, kdy mezi jednoznačně přínosné řadí pouze parkinsonismus, léze
míšního konu a kaudy a tzv. syndrom Fowlerové,
což je izolovaná močová retence u mladých žen.

Triple trouble – DMD, autismus,
epilepsie – kazuistika
Mrázová L.1, Juříková Z.1, Danhofer P.1,
Pejčochová J.1, Vondráček P.1, Zámečník
J. 2, Honzík T. 3, Ošlejšková H.1
1
Klinika dětské neurologie FN a LF MU,
Brno
2
Ústav patologie a molekulární
medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
3
KDDL 1. LF UK a VFN, Praha
Duchennova svalová dystrofie (DMD) je nejzávažnější a nejčastější vrozené svalové onemocnění dětského věku. Incidence tohoto onemoc-

nění je 1 : 3 500 narozených chlapců, příčinou
onemocnění je mutace v dystrofinovém genu
na X chromosomu.
Naše kazuistika představuje pacienta s kombinací tří onemocnění, tedy DMD, epilepsie a autismus. Prvním příznakem pacienta byly epileptické záchvaty – infantilní spasmy s postupným
přechodem do farmakorezistentní epilepsie. Při
zjišťování etiologie následně diagnostikována
pomocí svalové biopsie a genetiky DMD v preklinickém stádiu. Během vývoje se u chlapce
začaly objevovat zvláštnosti v chování, opoždění vývoje řeči, které iniciálně hodnoceny jako
expresivní vývojová porucha řeči a ve 3 letech
věku diagnostikováno jako pervazivní vývojová
porucha – dětský autismus.
Koincidence DMD a autismu je podle některých studií udávána až v 5 %, DMD a ADHD v 35 %.
Tedy výskyt DMD a neurovývojových poruch je
vysoký a je nezbytné na neurovývojové poruchy
u pacientů s DMD pomýšlet. Výskyt epilepsie
a DMD je mnohem nižší – pohybuje se v širokém
rozmezí 2 – 12 %. Kombinace DMD, epilepsie
a autismu ve světové literatuře popisována není.
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