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Pátek 01. 06. 2018  
  
08.30 - 10.00      - Blok 1: Chorea – dif. dg a terapie 
08.30 - 09.00      - J. Roth: Co je to chorea?  
09.00 - 10.00      - T. Uhrová, J. Roth: Huntingtonova nemoc od A po Z 
   

10.00 - 10.30      - přestávka 
  

10.30 - 12.00      - Blok 2: Tremor - dif. dg a terapie 
10.30 - 11.00      - O. Ulmanová: Co je třes, co ho způsobuje a jak se diagnostikuje? 
11.00 - 11.30      - E. Růžička: Jak se dá třes léčit  
11.30 - 12.00      - O. Ulmanová, E. Růžička: Je tohle třes? A co s ním uděláme? 
                                (interaktivní kazuistiky - bez handoutů) 
  

12.00 - 13.30      - Oběd 
  

13.30 - 15:00      - Blok 3: Rehabilitace pacienta s extrapyramidovým onemocněním 
13.30 - 13.55      - O. Gál: Rehabilitace poruch chůze u parkinsonských syndromů  
13.55 - 14.20      - M. Hoskovcová: Poruchy chůze u spastických syndromů 
14.20 - 14.45      - D. Fialová: Rehabilitace funkčních poruch chůze  
14.45 - 15.00      - H. Brožová: Rehabilitace chůze u Huntingtonovy nemoci 
 

15.00 - 15.30      - přestávka  
  

15.30 - 17:30      - Blok 4: Kazuistické odpoledne - ukaž svého pacienta 
15.30 - 17.30      - Tipy a triky v léčbě extrapyramidových onemocnění (bez handoutů) 
                                organizace kazuistik: T. Serranová 
                            

Sobota 02. 06. 2018 
  
08.30 - 10.00      - Blok 5: Dystonie - dif. dg a terapie 
08.30 - 09.00      - R. Jech:  Diagnostika dystonií  
09.00 - 09.30      - P. Havránková: Farmakologická léčba dystonií  
09.30 - 10.00      - A. Fečíková: Léčba dystonií pomocí DBS 
  

10.00 - 10.30      - přestávka 
  

10.30 - 12.00      - Blok 6: Parkinsonský syndrom - dif. dg a terapie 
10.30 - 11.00      - H. Brožová: Je to Parkinsonova nemoc nebo atypický parkinsonský syndrom? 
                               (PSP a kortikobazální syndrom)  
11.00 - 11.30      - K. Poláková: Je to Parkinsonova nemoc nebo atypický parkinsonský syndrom? 
                               (MSA a LBD) 
11.30 - 12.00      - P. Dušek: Je to Parkinsonova nemoc nebo sekundární parkinsonský syndrom? 
  

12.00 - 13.30      - oběd 
  

13.30 - 15.30      - Blok 7: Kazuistické odpoledne – Tipy a triky 
13-30 - 15.30      - Nejlepší kazuistiky  (bez handoutů) 
                                Tipy a triky ve vyšetření extrapyramidových onemocnění 
                                organizace kazuistik: T. Serranová 
   
Ukončení kurzu 
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CHOREA

Jan Roth
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Definice

Mimovolní, nepravidelné a nestereotypní  rychlé pohyby v 
náhodné distribuci   

• khoreia – tanec (řečtina)

• 16. století Paracelsus: popis bizarních hybných projevů 
středověkých náboženských poutníků při náboženských 
obřadech (delirantní trans)

• chorea Sancti Viti

– chorea naturalis

– chorea lasciva
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Klinické projevy

Mírná chorea    x   anxieta, PM neklid
Parakineze: pseudoúčelné gesta a pohyby maskující 
dyskineze

Mírná intenzita: 
grimasování
Chorea aker končetin

Zřetelná a závažná intenzita
Taneční chůze i stoj
Chorea trupu, proximálních částí končetin
Explozívní hyperkinetická dysartrie
Dysfagie v orální fázi

• Živé reflexy a mírná svalová hypotonie
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Impersistence

Neschopnost udržet setrvalou polohu či 
jednoduchý hybný akt

• Příznak vyplazení jazyka

• Příznak stisku (dojičky)
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Epidemiologie

• Data o choree obecně neexistují

– Huntingtonova nemoc 4–10:100000

– Benigní hereditární chorea 0.2:100000

– Wilsonova nemoc 3:100000

• Chorea není tak častá dyskineze oproti (RLS, tiky, 
tremor, fokální dystonie)

• Chorea nebývá obvyklá manifestace funkční poruchy 
hybnosti
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• Rodinná anamnéza
• Předchozí nemoci
• Věk na počátku

– Děti, adolescenti, dospělí, staří

• Rychlost progrese
– akutní, pomalu progresivní, fluktuující, paroxysmální

• Provokační faktory
– Infekce, léky, toxiny, náhlý pohyb, námaha

• Modifikující faktory
– Efekty předchozí léčby, startle reakce, psychické faktory

• Distribuce 
• Jiné projevy, neurologický nález mimo chorey

Základní informace pro diagnostiku
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Distribuce

Cirkumorální dyskineze:

Polékové stereotýpie či „senilní“ chorea

Hemichorea:

CMP, vaskulitis

Zřetelná asymetrie hybných projevů:

Sydenhamova chorea, chorea gravidarum,
chorea indukována HAK, dyskinetická DMO
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Přídatné symptomy a jejich význam v dif.dg.

Symptom Nemoc

Dystonie, rigidita, akineze Juvenilní HN, Wilsonova nemoc…

Demence HN and HF, Wilsonova nemoc…

Poruchy chování HN and HF, Sydenhamova chorea…

Polyneuropatie Choreoacanthocytosis, McLeodův sy

Cerebellarní symptomy SCA 2, 3, 17, FRDA, Ataxia telangiectasia…

Epilepsie DRPLA, juvenilní HD…
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Fahn, Jankovic&Hallett, Principles and Practice of Movement Disorders, 2nd edition, 2011
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Jednoduché vodítko k dif.dg.

• Věk na počátku onemocnění

• Rychlost progrese
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Časté příčiny chorey v dětském a 
adolescentním věku

Náhlý vznik
• Autoimunita (Sydenhamova chorea, PANDAS?, SLE, 

antifosfolipidový syndrom, postinfekční, postvakcinační, 
paraneoplastický syndrom)

• Polékový syndrom (spíše choreodystonie)
• Cévní

• Non-ketotická hyperglykémie
• Hypertyreóza
• Post-pump chorea
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Časté příčiny chorey v dětském a 
adolescentním věku

Pomalá progrese

• Dyskinetická DMO

• Benigní hereditární chorea 

• Ataxia telangiectasia

• PKAN

– Metabolické poruchy (Lesch-Nyhanův sy, mitochondriální
poruchy,  střádavé lysosomální poruchy atd.) 
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Časté příčiny chorey v dospělosti a stáří
Náhlý vznik

• CMP !

• Autoimunita
– SLE, antifosfolipidový syndrom, paraneoplastický

syndrom 

• Poléková (spíše choreodystonie)

• Hypo/hyperglykemie u diabetu

– Hyperthyreosis

– Chorea gravidarum
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Časté příčiny chorey v dospělosti a stáří

Pomalá progrese

• Poléková

– Levodopa a agonisté dopaminu u PN

– Antipsychotika a jejich deriváty - stereotypie

• Neurodegenerativní nemoci

– HN a HN fenokopie (SCA 17, DRPLA, 
choreoacanthocytosis, McLeod sy,  SCA 2, 3, 8, 12, 
FRDA)

• „Senilní chorea“
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Huntingtonova nemoc od A po Z

Jan Roth, Tereza Uhrová
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Huntingtonova nemoc

AD heredita:
mutace - multiplikace CAG  
4p16.3  >39 CAG

Genový produkt:
mutovaný protein huntingtin

Klinická trias: 
HYBNOST, CHOVÁNÍ,KOGNICE

progresivní AD dědičné neuropsychiatrické 
onemocnění s typickou manifestací ve 

středním věku

Neuropatologie: 
inic. striatum, kortex

Prognóza
fatální

Prevalence
1: 10 000



Huntingtonova nemoc
• AD onemocnění, gen Huntingtin, 4. chromozom 

• rozhoduje počet CAG repetic 

< 27 27 - 35 36 - 39 > 40 > 60

premutace

možnost 
postižení 
potomků

není 100% 
penetrance

klasická 
forma

začátek 
obvykle 
mezi 30.-
40. rokem

juvenilní forma
(Westphalova)

začátek do 20. 
roku

!CAVE etické aspekty genetického vyšetření
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Dynamická mutace 
 Instabilita

 Počet tripletů se mezigeneračně mění
 Mutace od otce je více nestabilní
 Velmi vysoké alely mají spíše tendenci ke kontrakci

 Anticipace
 Nástup v mladším věku u následujících generací

 Premutace
 Intermediární alely jsou vysoce nestabilní, především v rodinách 

s HN

 Vztah Genotyp-Fenotyp
 Čím více tripletů  - tím časnější nástup
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GENOVÝ PRODUKT U HN

Ubikvitérní protein huntingtin (348 kDa) s vitální funkcí

(deplece huntingtinu vede ke prenatální smrti) 

zmnožení CAG repetice 

polyglutaminová sekvence

(změna struktury a konformace)
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Fenokonverze

• Jemná motorika, okulomotorika

• Reakční časy

• Jemné kognitivní deficity

• Neuroimaging
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Scénáře rozvoje

• Scénář 1: produktivní
– iritabilita, agresivita, hypersexualita

– drobná kriminalita, abusus

– důsledek: rozvody, vězení

• Scénář 2: negativní
– apatie

– ztráta zájmu o rodinu

– selhávání v práci

– zanedbávání zevnějšku, malhygiena

– důsledek: propadání v hodnotovém sociálním žebříčku
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Huntingtonova nemoc
Neurologické symptomy
 porucha volních pohybů

 chorea

 dystonie

 parkinsonský syndrom

 porucha chůze

 porucha pohledu

 dysartrie

 dysfagie

 kachexie

 inkontinence

 epileptické paroxysmy

 cerebellární syndromy

 léze pyramidové dráhy

 myoklonus

Psychiatrické symptomy

•poruchy chování

•změny osobnosti

•iritabilita

•apatie

•úzkost

•afektivní poruchy 

•psychotické stavy

•izolované kognitivní deficity

•demence
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Psychiatrické symptomy

•poruchy chování

•změny osobnosti

•iritabilita
•apatie

•úzkost

•afektivní poruchy 

•psychotické stavy

•izolované kognitivní deficity

•demence

• postupná proměna: 
 zájem o vlastní osobu a potřeby
 zájem o práci, zevnějšek, potřeby 
ostatních
nezdrženlivost

• hypersexualita (i s agresivitou)
promiskuita x impotence

• drobná kriminalita
• abusus alkoholu
• iritabilita nekorelující s náladou, 

agresivita verbální i brachiální
-nejvíce: rodinní příslušníci

• PM neklid 
• anozognózie

(CAVE: pokračování v činnostech -
řízení, finance atd.)

okolí: 
bezcharakterní 
projevy 
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Psychiatrické symptomy
•poruchy chování

•změny osobnosti

•iritabilita

•apatie

•úzkost

•afektivní poruchy 
•psychotické stavy

•izolované kognitivní deficity

•demence

• časná stádia, s progresí 

• předchází hybným projevům - dg., th!!!

CAVE: suicidalita

• úzkost hraničící s panikou
 neschopnost řešit dříve 
banální úkoly

• obsese

• kompulze

• perseverace
APATIE - ABULIE

• častý výskyt i bez 
deprese

• špatné th ovlivnění
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Psychiatrické symptomy
•poruchy chování

•změny osobnosti

•iritabilita

•apatie

•úzkost

•afektivní poruchy 

•psychotické stavy
•izolované kognitivní deficity

•demence

• generalizované paranoidní 
nastavení až bludy s 
iritabilitou a agresivním 
chováním

• halucinace vzácnější

• benignější průběh
přesto

• indikací k okamžité terapii
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Psychiatrické symptomy
•poruchy chování

•změny osobnosti

•iritabilita

•apatie

•úzkost

•afektivní poruchy 

•psychotické stavy

•izolované kognitivní deficity

•demence

Izolované kognitivní deficity

• Exekuce
↓ schopnost změny aktuální 
činnosti podle zevních požadavků 
 časná ztráta zaměstnání, 
selhávání v aktivitách

• Pozornost

• Učení

• Paměť

Demence

• Jednotlivé izolované kognitivní deficity se postupně zhoršují 

 subkortikální demence

• IQ klesá postupně, ale neproporcionálně 

(slovník a obecné znalosti jsou dlouhodobě zachovány)

• Zachování částečného náhledu na vlastní schopnosti

-ze selhání ale nevyvozují důsledky
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Neurologická symptomatika
• Chorea

• Poruchy volní motoriky

• Dystonie

• Parkinsonský syndrom

• Epileptické záchvaty

• Poruchy stability, chůze

• Dysartrie

• Dysfagie

• Kachexie

• Inkontinence



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Klinika
forma klasická juvenilní pozdní

věk počátku 35-50 < 20 > 60

četnost 80-90% 5-10% 4-5%

1.sympt. por. chování, změny 
osobnosti, agitace/apatie, 
deprese/BAP 
chorea
izolované kognitivní 
deficity

rigidita, dystonie, epi
záchvaty, cerebellární
syndromy, léze 
pyramidové dráhy, 
myoklonus
chorea nepřítomna

izolovaná chorea 
bez výraznějších 
mentálních 
problémů

vývoj chorea-dystonie-akineze 
„subkortikální“ typ 
demence
neschopnost běžných 
denních aktivit, vývoj 
nesoběstačnosti do stadia 
vegetativního marasmu

rychlá progrese 
demence 
časté psychotické 
stavy

pomalá progrese
často němá RA

přežití 15-20 let 10 let “přirozené úmrtí”
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SYMPTOMATICKÁ, nikoli kauzální th
• agresivita: antipsychotika, SSRI, antikonvulziva 

• sexuální agresivita: antiandrogeny

• iritabilita: AD, antikonvulziva, BZD, AP

• afektivní a úzkostné por.: SSRI, antikonvulziva, ECT

• psychotické projevy: AP

• kognitivní deficity: podpůrná PST, aktivizace 

Psychosociální intervence

• edukace, zacvičení, podpora pečovatelů

• časná stádia: podpůrná pst

• sociální podpora

 udržení komunikace a běžných denních aktivit po delší dobu



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Chorea: antipsychotika vs tetrabenazin

Doporučená 
startovací dávka 
(mg/d)

Doporučená max. 
dávka (mg/d)

Tiaprid 50–100 1000

Risperidon 0,5 16

Haloperidol 0.5-2 12

Olanzapin 5-20 20



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Tetrabenazin

Jediný FDA on label preparát na choreu u HN 

• Startovací dávka:
– 1-2x 12,5 mg

• Pomalé zvyšování!
– nemá smysl více než 75 mg/d

– CYP2D6 pomalí metabolizéři ne více než 50 mg/d



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

• Dystonie:
– Amantadin

• Parkinsonský syndrom:
– amantadin
– L-DOPA



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

• Dysartrie
– Logopedie?

• Porucha výživy a hydratace
– vysoký příjem kalorií, proteiny a tekutiny

– sipping

– spolupráce s rodinou

– Cave: dysfagie

• Dysfagie
– Logopedie - diagnostika

– Vysoké riziko aspirace (CAVE „tichá“ aspirace)

– Konzistence stravy, zahušťování, sedět zpříma, podpěrky pod bradu

– edukace rodiny

– prokinetika, malá dávka benzodiazepinů

– Včasná indikace PEG

Další terapeutická opatření

Fyzioterapie?



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Genetické testování

• 1993

• Konfirmační /diagnostický

– informovaný souhlas

• Presymptomatický /prediktivní

– protokol

• Prenatální

• Preimplantační diagnostika



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Postoje a motivace

 Vím, co chci vědět?

 Proč to chci vědět a proč právě teď?

 Individuální „pro a proti“ testu

 Co chci a mohu změnit podle výsledku testu?

 Kdo mi pomůže?

není jasná medicínská indikace ani benefit
 komplexní dopad na jedince a rodinu
 psychotrauma, suicidium, rozvrat rodiny
 střet zájmů - vyžádané testy



Min. ½ roku Min. 8 týdnů 2 týdny - ∞
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Vstupní pohovor
-klinické.a genetické.aspekty
-genealogie
-průběh protokolu
-dopady, svépomoc

1.konzultace:
-znalosti, motivace, dopady

Neurologické vyšetření
-motivace
-iniciální motorické symptomy -?

Psychologické vyšetření
-motivace; osobnost
-adaptační mechanismy

Psychiatrické vyšetření
-motivace
-aktuální psychopatologie
-iniciální psychiatrické.symptomy - ?

Závěrečná konzultace

2 odběry krve

Sdělení 
výsledku



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Problémy související s postižením

• medicínský problém = pacient s HD

• partner, pečovatelé  mimo pozornost odborníků



• při  sdělení diagnózy a při rozvoji nemoci: 

– závažné požadavky a stresové situace

← vysoké nároky na čas, energii a psychiku 

= ideální živná půda pro depresi



DNA mRNA protein

Pretranskripce Transkripce Pretranslace Translace 
epigenetika

ASO
siRNA



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

IONIS/ROCHE:

• IONIS-HTTRx Phase 1/2 Clinical Trial

– 13 týdnů/46 osob s incipientními projevy

– 5 eskalačních dávek (aplikace do likvorových cest 1x za 4 
týdny)

– Snížení huntingtinu v likvoru o prům. 40%

• (paralela se striatem? – zvířecí model)

– Mírné klinické zlepšení u 2 ramen s nejvyššími dávkami, ale 
nelze zodpovědně hodnotit

– Open label extension dalších 13 týdnů



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

CRISPR 

ROCHE/GENENTECH:

• 2018-9 studie fáze 3



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Take home message – HN:

• Autosomálně-dominantně dědičné onem.

• Typická manifestace ve středním věku

• Diagnostická trias:  chorea-demence-dědičnost

• Dg:  klinika – věk – RA – genetika

• Klinická manifestace neuropsychiatrická

• Progresivní průběh s letálním koncem



Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience
Charles University in Prague, 1st Medical Faculty and General University Hospital

Take home message 2

• Léčba symptomatická – ale může být EFEKTIVNÍ !!!!

• Význam nefarmakologických postupů – logopedie, 
výživa, behaviorální strategie....

• Presymptomatické testování rizikové –
PROTOKOLÁRNÍ POSTUP

• Etické aspekty: eugenika – autonomie rozhodování

• Péče o pečovatele

• Naděje



6.6.2018

1

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta 
Univerzita Karlova 

a 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Co je třes, co ho způsobuje a jak 
se diagnostikuje

Olga Ulmanová

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

Co je to třes

rytmický oscilační pohyb

střídavé stahy agonistů a antagonistů

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

Movement Disorders 2018 Jan;33(1):75-87.

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

Osa A – klinický obraz

Osa B - etiologie

anamnéza další příznaky
pomocné vyš. 

metody

charakteristika 

třesu

získaná
geneticky 

definovaná
idiopatická

familiární

sporadická

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

anamnéza
charakteristika 

třesu
další příznaky

pomocné vyš. 
metody

osobní 
anamnéza

počátek a 
vývoj v čase

Věk na 
počátku

rodinná 
anamnéza

Efekt alkoholu

Efekt medikace

Osa A – klinický obraz

Kdy a jak se začal třást? (počátek, trvání, vývoj)

OA: interní onem., léky, intoxikace, návykové látky

RA:  třes, jiné neurologické postižení 

Co třes vyvolává, zvýrazňuje, zmírňuje?

Vliv alkoholu?    Reakce na terapii?

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

anamnéza
charakteristika 

třesu
další příznaky

pomocné vyš. 
metody

lokalizace

vyvolávající 
okolnosti

frekvence

fokální

segmentální

hemitremor

generalizovaný

klidový

akční kinetický

posturální

Osa A – klinický obraz
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Klasifikace dle vyvolávajících okolností

KLIDOVÝ AKČNÍ

POSTURÁLNÍ KINETICKÝ

INTENČNÍ TASK-SPECIFIC

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

Pacient, který se třese  - vyšetření

v klidu, ve statické poloze, při pohybu

při běžné činnosti

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

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

anamnéza
charakteristika 

třesu
další příznaky

pomocné vyš. 
metody

známky 
systémového 
onemocnění

neurologické 
příznaky

Soft signs

Osa A – klinický obraz

dystonie

rigidta

bradykinesa

myoklonus

exoftalmus

hepatosplenomegalie

KF prstenec

Obraz ET +

porucha tandemové chůze

frustní dystonická postura

kognitivní porucha

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

anamnéza
charakteristika 

třesu

další 
příznaky

pomocné vyš. 
metody

zobrazení 
receptorů

laboratorní 
vyšetření

zobrazovací 
metody

Elektro

fysiologie

Osa A – klinický obraz

Ložisková léze

Wilsonova nemoc

TSH

metabolismus Cu

Genetické vyšetření (FXTAS)

EMG – ortostatický 
tremor

akcelerometrie

(DAT scan)

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

anamnéza
charakteristika 

třesu
další příznaky

pomocné vyš. 
metody

osobní 
anamnéza

počátek a 
vývoj v čase

Věk na 
počátku

rodinná 
anamnéza

Efekt alkoholu

Efekt 
medikace

lokalizace

vyvolávající 
okolnosti

frekvence

Známky 
systémového 

onem.

Neurologické 
příznaky

Soft signs

zobrazení 
receptorů

biochemické 
vyšetření

zobrazovací 
metody

Elektro

fysiologie

Osa A – klinický obraz
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Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Osa A – klinický obraz

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

Osa B – etiologie

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

Nejdůležitější klinické jednotky
� Esenciální tremor

� Parkinsonova nemoc

� akcentovaný fysiologický třes  

� polékový 

� metabolická a endokrinní onemocnění

� Wilsonova nemoc

� mozečkový třes

� Holmesův rubrální třes

� FXTAS

� Funkční  tremor

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

Esenciální tremor

Nejčastější příčina třesu

Výskyt familiární i sporadický

Geneticky heterogenní

Pomalu progresivní průběh

Reakce na alkohol

Potíže při jídle, pití, psaní

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

Esenciální tremor – dg. kriteria

� isolovaný akční tremor HK

� trvání minimálně 3 roky

� (třes hlavy, hlasu, DK)

� absence jiných příznaků

� dystonie

� ataxie 

� parkisonismus

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

Esenciální tremor plus

Třes splňující charakteristiku ET

+ další motorické a non motorické příznaky
� Porucha tandemové chůze

� Frustní dystonie

� Kognitivní deficit 

Kriteria vylučující ET a ET plus
� Isolované fokální třesy (hlas, hlava)
� Ortostatický tremor > 12 Hz
� Task specific tremor
� Náhlý začátek a stupňovitá progrese

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

Akcentovaný fysiologický třes

vyšší frekvence, reversibilní po odstranění vyvolávající příčiny

• Endogenní: metabolické a endokrinní poruchy
– hypertyreóza, hyperparatyreóza, feochromocytom, 
– hypoglykémie (insulinom, insulin-dependentní diabetes), 
– hepatální nebo uremická encefalopatie

• Exogenní: potraviny a intoxikace
– kofein, tein, glutamát sodný
– těžké kovy, mangan, vizmut, arsen, CO, kyanidy, dioxiny, organická 

rozpouštědla, naftalén, DDT

Kontrola fce štítné žlázy vždy u 
rychle vzniklého či náhle výrazně 

zhoršeného třesu!

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

Polékový třes

antiarytmika amiodaron

antidepresiva tricyklika, SSRI

β- mimetika

H2 antagonisté cimetidin

antikonvulziva lamotrigin, valproát

neuroleptika typická

lithium

bronchodilatancia theophylin

imunosupresiva cyclosporin A

Block 2011

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

Třes u Wilsonovy nemoci
Charakteristika

� wing beating tremor

� asterixis (flapping tremor)

Co vidíme navíc?

� dysartrie, dystonie, cerebell 

� psychické změny

� hepatopatie

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

Wilsonova nemoc

Léčba účinná symptomatická

Screening

každá expy či cerebellární symptomatika do 45 let

– ↓ceruloplazmin, ↑volná Cu v séru

– ↑odpad Cu v moči/24hod

– K-F prstenec 

– MRI 

jaterní biopsie 

genetika

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

Mozečkový třes

Charakteristika

� Intenční třes 

zpravidla s posturální složkou 

� pomalá frekvence

amplituda roste před  cílem 

� titubace 
(kývavý třes hlavy a trupu)

Co vidíme navíc? 

ataxie, hypermetrie

Příčina: 

dentáto-rubro-olivární trojúhelník

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

Holmesův rubrální třes

Charakteristika: 

� klidový, přetrvává 
posturálně

� akcentace při pohybu 
jako intenční

� pomalá frekvence 
hrubá amplituda

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

Holmesův rubrální třes

Příčina: 

léze drah procházejících horním 
mozečkovým stonkem 

(v okolí ncl. ruber)

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

Fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome 

(FXTAS)

Charakteristika  
intenční třes
začátek po 50. roce věku, muži >> ženy

Co vidíme navíc?  
ataxie chůze, parkinsonismus, kognitivní deficit

Příčina
expanze tripletu CGG (50-200) v genu FMR1 X 
premutace frag.X 
výskyt 1:800 u mužů, 30% penetrance 

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

MRI: 

hyperintenzity v pedunklech
mozečku (T2W)

Fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome 

(FXTAS)

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

Příčina

expanze tripletu CGG (50-200) v genu FMR1 X 

premutace frag.X 

výskyt 1:800 u mužů, 30% penetrance 

Dg: genetický test

Dcery pacienta – přenašečky sy fragilního X 

– genetické poradenství !

Fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome 

(FXTAS)

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

Funkční  třes

� neobvyklé klinické 
kombinace klidového, 
posturálního a kinetického 
třesu

� pokles amplitudy po 
odvedení pozornosti

� změny frekvence třesu

� příznak koaktivace, 
přejímání frekvence

� náhlý vznik či náhlé remise

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

Závěr

� Nejčastější příčina třesu: esenciální tremor

� Dg ET - trvání > 3 roky

� Wilsonova nemoc – screen u každé suspekce < 45 let



Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 
Universita Karlova v Praze, 

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Terapie třesu 

Evžen Růžička 



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

Terapie třesu 

• obecné zásady farmakoterapie třesu 

• esenciální tremor 

− hlavní farmaka – třída A  

− další léky – třída B a nižší 

− etanol 

• farmakoterapie dalších onemocnění s třesem 

• časté chyby a selhání farmakoterapie třesu 

• intervenční léčba třesu: DBS, další stereotaktické metody 

 

 

 



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

Farmakoterapie třesu 

• terapie příčiny (nemoci) – je-li známa a je-li léčitelná 

– polékový třes, intoxikace 

– endokrinní a metabolická onemocnění 

– Wilsonova nemoc 

• symptomatická farmakoterapie 

– esenciální tremor  

– Parkinsonova nemoc 

– dystonický tremor 

– cerebelární tremor 

– ...   



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

Esenciální tremor:  

Farmakoterapie v běžné praxi 

• Neexistuje kauzální terapie 

• Symptomatická medikace: 1. linie  
– propranolol 

– primidon 

– etanol (?) 

• Symptomatická medikace: 2. linie   
– klonazepam (nebo jiné benzodiazepiny) 

– botulotoxin (ruka, šíje, hlasivky)  

– topiramát 

– gabapentin  

– ... 



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

2005  

• propranolol and primidone are 
commonly used to treat ET, 
although propranolol is the only 
medication that is approved by 
the FDA for this purpose 

• at least 30% of patients with ET 
will not respond to propranolol or 
primidone 

• alcohol reduces tremor amplitude 
in 50 to 90% of cases, but tremor 
may temporarily worsen after the 
effect of alcohol has worn off 

• propranolol and primidone are 
the medications used most 
frequently and successfully to 
treat ET, and propranolol is the 
only medication approved by 
the FDA to treat ET. 

• unfortunately, 30% to 50% of 
patients will not respond to 
either primidone or 
propranolol 

2011  



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

Recommendations for use Treatment 

Level A – should be offered 
to patients who desire 
treatment for limb tremor in 
ET, depending on concurrent 
medical conditions and 
potential side effects 

Primidone  

Propranolol 

Propranolol LA 

  

Level B – probably effective 
and should be considered to 
reduce limb tremor in ET 

Alprazolam 

Atenolol 

Gabapentin 

Sotalol 

Topiramate 

Level B – probably effective 
and should be considered to 
reduce head tremor in ET 

Propranolol 

Level C – possibly effective 
and may be considered to 
reduce limb tremor associated 
with ET 

  

Botulinum toxin A 

Clonazepam 

Nadolol 

Nimodipine 

Recommendations against use Treatment 
Level B – probably do not reduce limb 

tremor in ET and should not be 

considered for treatment of limb 

tremor in ET 

  

3,4-diaminopyridine** 
Acetazolamide 
Isoniazid 
Levetiracetam** 
Pindolol  
Trazodone 

Level C – possibly do not reduce limb 

tremor in ET and may not be 

considered for treatment of limb 

tremor in ET 

  

Flunarizine** 
Methazolamide 
Mirtazapine 
Nifedipine 
Verapamil 

Level U – Insufficient evidence to 

support or refute efficacy in treating 

ET 

Amantadine 
Clonidine 
Clozapine** 
Gabapentin (adjunct therapy) 
Glutethimide 
L-tryptophan/pyridoxine 
Metoprolol 
Nicardipine 
Olanzapine** 
Oxcarbazepine 
Phenobarbital 
Pregabalin** 
Quetiapine 
Sodium oxybate (in ethanol-

sensitive ET) 
Theophylline  
Tiagabine 
Zonisamide** 
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Propranolol 

• účinek na třes znám od 1965 (u PN) (Owen & Marsden, 1965), 

schválen FDA pro léčbu ET 1967 

• třída A 

• účinný asi u 60% nemocných 

• redukce třesu asi o 50 % 

• dávkování 

– počáteční dávka 10-20 mg/den, lze až 60-90 mg/den 

– LA propranolol 80-160-320 mg/den (u nás nedostupný) 

• KI a nežádoucí účinky 

– ortostatická hypotenze, bradykardie, astma, erektilní 
impotence 
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Propranolol 

• Rozpis na zhotovení 20mg tobolek: 
 
Rp 
Propranololi hydrochloridum 0,02 
Lactosi quantum satis 
M.f. pulvis 
Da ad capsulas 
D.t.d.No CC (ducenti) 
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Propranolol 
mechanismus účinku 

• nonselektivní antagonista beta-adrenergních 
receptorů 

• specifický mechanismus účinku na třes ne zcela jasný 

– blokáda periferních beta-2 receptorů svalových 
vřetének: zřejmě hlavní podíl na efektu u ET 

– centrální účinek též možný (snadno přechází HEB)  
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Primidon 

• třída A pro účinky u ET (Gorman 1986, Koller 1986, 1989) 

• účinný u 30 – 50 % pacientů 

• redukce třesu o 50 – 70 %  

• nežádoucí účinky 
– sedace, nausea, vomitus, vertigo, zmatenost 

– často akutní toxická reakce na první dávku 

– problematický zvl. u starších pacientů 

– problematické vysazování po delším užívání 

• dávkování 
– začátek minimální dávkou (25 mg či méně), pomalá titrace, 

přesto snesou jen někteří (pomůže premedikace PheB?) 

– terapeutická dávka 150-300 mg/den 
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Primidon 
mechanismus účinku 

• antiepileptikum (derivát fenobarbitalu) 

• metabolity: fenyletylmalonamid, fenobarbital 

• možný mechanismus účinku  

– zvýšení GABAergního tonu v mozečku (Purkyňovy a košíčk. bb.)  

– zvýšení inhibičních eferencí mozečku 

• ale není jasné 

– proč celkové podání p.o. ovlivní pouze část GABAergní sítě 

– proč jiné GABAergní léky nemají efekt na třes  

– proč toxické reakce vznikají hlavně u ET a ne u epilepsie 
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Jiné GABAergní léky 

• benzodiazepiny  

– klonazepam 

– alprazolam 

• GABAergní antiepileptika  

– gabapentin: 3 kontrolované studie, 1200 mg, mírné 
zlepšení (Pahwa 1998, Gironell 1999, Ondo 2000) 

– topiramát: 3 kontrolované studie, až 400 mg, snižuje třes 

– pregabalin, tiagabin: neprokázán efekt (Zesiewicz 2007, 2011, 

2013) 
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Klonazepam 

• benzodiazepin s dlouhým trváním účinku (GABA-A agonista) 

• u některých nemocných s ET užitečný „dle potřeby“, 
např. před společenskou aktivitou 

• dávkování 

– iniciální titrace: 0.25 mg, lze pomalou stoupat až do 2 mg 

– 50–75% pacientů odpovídá; 30–50% zlepšení třesu 

• nežádoucí účinky 

– sedace  

– tachyfylaxe, obtížné vysazování 
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Etanol u ET 

• přechodné zlepšení třesu po požití alkoholu u 45–75% 
pacientů s ET 

• ataktická chůze u pokročilého ET se lepší po etanolu 

(Growdon 1975,  Lou and Jankovic 1991, Bain 1994)  

(Klebe 2005) 
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Etanol in ET 

mechanismus účinku na třes  

• snížení synaptické hyperaktivity mozečku, snížení 

aferentace do ncl. olivares inferiores  

 (Boecker 1996) 

– ovlivnění GABAergního přenosu jako barbituráty a 

benzodiazepiny, obecný tlumivý vliv na celý mozek   

– účinek na NMDA receptory, blokáda excitačního efektu 

glutamátu a kainátu 

(Manto a Laute 2008) 
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Nebylo prokázáno, že ET je rizikovým faktorem 
alkoholismu – protichůdné výsledky studií 
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„...case control studies on 
alcohol use in patients with 
ET did not reveal any 
significant risk of abuse“ 

„Some patients find that a 
heavy dose of spirits will 
temporarily check the tremor 
and this factor has appeared 
only too often to have served 
as an excuse for habits of 
intemperance“ 

• 266 ET cases diagnosed 
during 45 years 

• „excessive use“ of alcohol in 
16 % and alcoholism 
diagnosed in 6 % 
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Efekt alkoholu u ET 

• zlepšení po alkoholu 

– ale rozvoj závislosti?  

• Dotazníky (139 pac. s ET):  

– alkohol pravidelně 9%, občas 44%, vzácně 34%, nikdy 13% 

• Klinické vyšetření (95 pac. s ET):  

– zlepšení třesu u 53%, ale jen 26% alkohol cíleně užívá 

– prům. příjem u ET 178 ml; u kontrol 165 ml etanolu/měsíc 

– zvýšený CDT u 14% ET a 11% kontrol 

– negat. korelace tíže třesu a množství alkoholu/měsíc 

̶ přepočet na ml čistého alkoholu 
̶ 6 ml/den odpovídá „healthy social drinking“ 



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

Nesnáze ve farmakoterapii ET 

• už 50 (30) let k dispozici pouze dva léky 1. linie 
– účinné jen u 50% pacientů, zmírnění třesu je jen částečné 

– vedlejší účinky mohou bránit dosažení účinné dávky 

• různá odpověď na léčbu odráží různé klinické fenotypy 
ET a může znamenat rozdílné mechanismy postižení  

• další nevyjasněný problém: vede léčba k horšení 
stability a chůze u pokročilého ET?   (Louis 2012) 
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Botulotoxin typu A v léčbě třesu 

• třes HK 

– signifikantní, ale jen částečný účinek, krátké trvání (Brin 2001)  

– NÚ: oslabení ruky v závislosti na dávce 

• třes hlavy 

– mírné zlepšení (Pahwa 1995, Wissel 1997) 

– NÚ: padání hlavy, slabost šíje, dysfagie 

• třes hlasu 

– 2 studie třídy II: subjektivní zlepšení (Warrick 2000, Hertegard 2000) 

– NÚ: dyspnoe, hypofonie, kašel, dysfagie  
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Stereotaktická neurochirurgie  
v léčbě třesu 

• hluboká stimulace (DBS) VIM jádra thalamu 

• stereotaktická VIM thalamotomie: termokoagulace, 
gama-nůž, MR-guided transcranial ultrasound ... 
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Inovativní léčebné postupy u ET 

• kompenzační pomůcky 

• tlumení oscilačních okruhů na periférii 

• tlumení centrálních oscilací  

– (DBS či léze VIM thalamu) 

– kontinuální kortikální theta-burst rTMS – ovlivní centrální 
oscilátor, ale efekt na třes u ET je minimální (Hellriegel 2012) 

– subdurální kortikální stimulace – dlouhodobý efekt 
na třes (Moro 2011, Picillo 2015) 

– cerebelární stimulace? 
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Jiné třesy a jejich léčba 

• tremor-dominantní Parkinsonova nemoc – levodopa, 
anticholinergika, propranolol, klozapin; DBS 

• akcentovaný fyziologický tremor – odstranit vyvolávající 
faktor, propranolol, alkohol (?) 

• dystonický tremor – botulotoxin A, anticholinergika 

• ortostatický tremor – klonazepam, levodopa, gabapentin, ... 
(ojedinělé práce, mírný benefit, často neúspěšná léčba) 

• neuropatický tremor – propranolol, alkohol (??); DBS 

• mozečkový tremor, např. u RS - ???; rehab. pomůcky… 

• rubrální tremor – propranolol ?, DBS ?, talamotomie 
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Treatment of tremor (and ataxia) in MS 

Henze et al, Nervenarzt 2017 
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Časté chyby v léčbě třesu 

• chybná diagnóza 
– jiné poruchy hybnosti se považují za třes  

– ET je chybně diagnostikovaný jako Parkinsonova nemoc 

– dystonický tremor se považuje za funkční 

– léčitelná nemoc není poznána správně a včas (např. 
Wilsonova nemoc, polékový třes) 

• inadekvátní medikace 
– příliš malé dávky léků, i když je pacient dobře snáší (např. 

dopaminergní medikace u tremor-dominantní PN, 
propranolol u ET) 

– otálení s indikací DBS u invalidizujícího třesu u ET či u PN 



Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 
1. lékařská fakulta  
Univerzita Karlova  

a  
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Rehabilitace poruch chůze u 
parkinsonských syndromů  

Ota Gál 



Poruchy chůze 

Kontinuální 

Epizodické 



Efekt Není efekt Parametry 

Konvenční Rychlost 
Délka kroku, FoG 
Kadence, Otočky  
Vzdálenost, Pády  

min. 8T, 3xT, 45min 

Treadmill 
Rychlost 

Délka kroku 
Kadence 
Mobilita 

min. 4T, 3xT, 30min 

Podnětové 
strategie 

Rychlost chůze 
Délku kroku  

FoG 

Kadence 
Mobilita 

min. 3T, 3xT, 30min 
Specificita!  

Practice 
Dual-task gait training 

Dosud nejasný efekt, ale empiricky lze doporučit! 

Kontinuální poruchy chůze: terapie 



Efekt Není efekt Parametry 

Tanec Mobilita, Rychlost --- 
min. 10T, 2xT, 60min 
Pozor na kroky vzad! 

Tai-či 
Časoprostorové 

parametry chůze, 
Mobilita 

--- min. 24T, 2xT, 60min 

VR 
Délka kroku, Stabilita 

Rychlost u VR TT 
--- --- 

Kontinuální poruchy chůze: terapie 



Epizodické poruchy chůze 

• neschopnost udělat efektivní krok (pro PS/FS) 

• neúmyslné zvýšení rychlosti chůze, často malými kroky 

 

Giladi 2013 

FREEZING  

FESTINACE 



Poruchy chůze: terapie 
1. Účinná strategie pro překonání FoG 

Okamžitě zastavit 

 

Korekce postury 

 

Zklidnění 

 

Podnětová strategie 

 

Pozornostní strategie 

 

 
• Explorace a „vylepšení“ vlastních strategií pacienta 

 



Poruchy chůze: terapie 
2. Snížení frekvence FoG 

Pozornostní 
strategie 

•Dlouhé kroky 

• Cílový bod/ukázání na cíl 

•Otočky 

• Zvedání kolen 

•Rozhoupání před zahájením 

chůze, postavením atd. 

Podnětové 
strategie 

•Min. 3x/T, 30min, 3T 
• Frekvence: 

– Venku: ↑ až o 10% 
– Doma: ↓ až o 15% 



Jak fungují podnětové strategie? 

lepší zaměření pozornosti na chůzi  

Co má 
prioritu? 



Jak fungují podnětové strategie? 

stabilizující role na parametry chůze  

akumulace poruch v čase 

rozfázování chůze na kroky 



Podnětové (a pozornostní) strategie 

Kontinuální (doma) On-demand 

Poruchy chůze: terapie 
2. Snížení frekvence FoG 

Úprava domácího prostředí 

(pásky na podlahu, 

zjednodušení interiéru) 

V ČR dosud nedostupné 



Vliv vzorů podlah na chůzi u PN 
(FA ČVUT, NK 1. LFUK a VFN) 

n = 32 osob s PN a FoG 
Průměr (SD) Medián 

Trvání PN 13,5 (5,6) 13 

FoG-Q 11,5 (6) 12 

BDS 9,4 (6,2) 7,5 

FES-I 12,8 (4,4) 11 

MoCa 25,6 (3,8) 27 

MDS-UPDRS ON 64 (32) 56 

MDS-UPDRS III ON 28 (19) 24 

PIGD 6,8 (4,4) 5,5 

HY 2,5 (0,6) 2,3 

Vyšetření: 

•dotazníky 

•objektivní testy 

• chůze po vzorech 

• subjektivní hodnocení 

 



Výsledky: dotazník 

Pravidelný x nepravidelný vzor 

Malé x velké dlaždice 

Kolmé x diagonální dlaždice 

neví 
(rozdíly statisticky nevýznamné) 

neví 
(rozdíly statisticky nevýznamné) 

neví 
(rozdíly statisticky nevýznamné) 



…v dual tasku efekt není 

Výsledky 
(p<0.05) 

Reálná zkušenost 

• subjektivně preferují dlaždice (vs nic)  

↓ čas; ↑ rychlost; ↓ kroků; ↑ délka kroku 

• subjektivně preferují pravidelné (vs nepravidelné) 

↑ délka kroku 

• subjektivně není rozdíl mezi virtuálními a reálnými  

↓ čas a ↑ rychlost na virtuálních dlaždicích (vs reálné) 

pravidelné virtuální dlaždice 



Treadmill trénink 

Poruchy chůze: terapie 
2. Snížení frekvence FoG 

Kognitivní nebo kombinovaný trénink 

POZORNOST 
• Rozdělená (chůze v DT) 
• Přepínání (test cesty) 
• Selektivní (boxování na podnět s distrakcemi) 
EXEKUTIVNÍ FUNKCE 
• Inhibice (Go-no-go, Stop signal, Stroop walking) 
VIZUOSPACIÁLNÍ FUNKCE (dveře, překážky) 



Kombinovaný trénink 

• Stroop-test výpady/chůze 
• Test cesty 
• Boxování na GO-sign apod. 

 
…blíže Peterson 2016 Cognitive Contributions to FoG in PD  



Děkuji 
ota.gal@vfn.cz 
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Poruchy chůze u spastických 
syndromů 
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Analýza poruch chůze 
Pohled kineziologický 

• Plynulost při iniciaci a při změnách pohybu 
• Hodnocení rotací a pohybů páteře a pánve 
• Zatížení a přenos váhy přes nohu, hra prstců 
• Délka a šířka kroku, rychlost, kadence  
• Souhyby horních končetin 

Pohled fenomenologický 
• Kvadru-, para-, hemiparetická 

• Zvýšená addukce stehen („nůžkovitá chůze“) 

• Oslabená dorzální flexe („foot drop“) a inverze v hleznu 

• Nedostatečná flexe v koleni („stiff knee“) nebo kyčli 

• Cirkumdukce aj. 



Je tato kineziologická a fenomenologická 
analýza dostatečná? 

• Neodliší primární poruchu a kompenzační mechanismy 

• Neurčí hlavní chůzový vzorec (přední nebo zadní) 

• Nerozliší vliv parézy, zkrácení a svalové hyperaktivity 

• Nejsou dostatečné ke stanovení specifické léčby 

 

STRATEGIE ANALÝZY SPASTICKÉ CHŮZE 

Zhodnocení vlivu „spastických“ antagonistů na fáze chůze  

Negativní vliv antagonisty se akcentuje při jeho protažení 

(čím více bude protažen, tím více bude ko-kontrahovat) 



Vyšetření v 5-ti krocích (5 SCA) 

Krok 1: funkční vyšetření v 10 MWT  

•  Parametry chůze: Čas, rychlost, počet kroků, kadence 

• Určení vlivu klíčových spastických antagonistů na chůzi 



Vliv spastických svalů na chůzi 
1. Vliv hyperaktivity rectus femoris  

PŘEDNÍ VZOREC  

• Nedostatečná extenze v kyčli a předčasný švih 

• Brání flexi kolene ve švihu (stiff knee) 

• Symetrická délka kroku, ale snížení rychlosti chůze 

 

 

 

Pozdní stojná fáze Švihová fáze 



Vliv spastických svalů na chůzi 
2. Vliv hyperaktivity gluteus max. a hamstringů 

ZADNÍ VZOREC  
• Snížení flexe v kyčli na začátku švihu  

• Omezení extenze kolene v průběhu švihu (flektovaná kolena) 

• Zkrácení délky kroku na paretické straně 

 

Pozdní stojná fáze Švihová fáze 



Vliv spastických svalů na chůzi 
3. Vliv hyperaktivity triceps surae 

M. SOLEUS 

• V první ½ švihové fáze: zakopnutí o špičku, šoupání o podložku 

• Ve střední stojné fázi: hyperextenze kolene 
MM. GASTROCNEMII 

• Ve druhé ½ švihové fáze: došlap na špičku a zkrácení kroku 

Švihová fáze Střední stojná fáze 



Vliv spastických svalů na chůzi 
4. Vliv hyperaktivity adduktorů 

ADDUKTORY POMÁHAJÍCÍ FLEXI V KYČLI (longus, brevis, pectineus) 

• V první ½ švihové fáze: nůžkovitá chůze 

ADDUKTORY POMÁHAJÍCÍ EXTENZI V KYČLI (magnus, gracilis) 

• Ve druhé ½ švihové fáze: zúžení baze kroku a křížení DKK 

Vliv spastických svalů na chůzi 
5. Vliv dalších svalů 

TIBIALIS POSTERIOR: inverze nohy ve švihové fázi (příp. vadí i ve stojné) 

FLEXORY PRSTŮ A PALCE: krčení prstů a palce ve švihu, ev. i stojné fázi 

DLOUHÝ EXTENSOR PALCE: v průběhu obou fází nebo vadí v obuvi 
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Vyšetření v 5-ti krocích (5 SCA) 

• KROK 1: vyšetření funkce v 10 MWT; zhodnocení vlivu   
 klíčových spastických svalů na chůzi 

• KROK 2: vyšetření PROM (zkrácení antagonisty) 

• KROK 3: vyšetření spasticity antagonisty  

• KROK 4: AROM paretického agonisty 

• KROK 5: rychlé opakované pohyby k zvýraznění ko-kontrakce 

 

 

• BTX, strečink antagonistů, trénink agonistů (rychlé pohyby) 

• Domácí denní cvičení podle Guided Self-rehabilitation Contract 

 

MTS 



Guided Self-Rehabilitation Contract (GSC) 



Terapie zkrácení: protažení 

1. Parametry: 20-30 min (minimálně 10 min na 

každou sv. skupinu 1-2×/den) 

2. Protažení do maximálního rozsahu pohybu 

3. Progresivní zvyšování rozsahu pohybu 

4. Dlouhodobá pravidelnost (denní protažení) 

5. Zatížení 

• INTENZITA, SPECIFICITA, PRAVIDELNOST 

(rychlost a amplituda v krátkém čase, mnohokrát denně) 

Terapie parézy: rychlé opakované pohyby 



BWSTT  (Mehrholz 2012CR, Polese 2013SR) 

Robotický trénink chůze (Mehrholz 2013CR, Schwartz 2015) 

 

 

 

 

Virtuální realita (Kim 2009, Mirelman 2009, Jaffe 2004) 

ART-kruhový (Saunders 2013, Brazzelli 2011, English 2010CR aj.) 

 

 

 

 

Další intenzivní terapie 

v subakutní až chronické fázi; u VR limitovaná evidence 

↑ efekt spíše v subakutní fázi (> 6M efekt ↓) 

↑ efekt u nechodících (RT) a u chodících (BWSTT) 

není superiorní, ale ↑ intenzitu a bezpečnost  



Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience 
First Faculty of Medicine 

Charles University 
and  

General University Hospital in Prague 

Děkuji 

mhoskovcova@gmail.com 



Rehabilitace funkčních 
poruch chůze

Dana Fialová



Klinické znaky  funkčních poruch chůze
Inkonzistence:

• Variabilita v průběhu času

• Distraktibilita

• Selektivní postižení - nepřiměřené vzhledem k objektivnímu nálezu

Inkongruence organickými chorobami

• Chůze je bizarní, obtížně klasifikovatelná

• Distraktibilita

Paroxysmální záchvaty a vyvolané záchvaty 

Energeticky náročná produkce nebo extrémní pomalost pohybů

Sugestibilita

Jiné funkční symptomy a syndromy (neanatomická smyslová ztráta, funkční slabost)



Lempert et al., J Neurol, 1991

Funkční porucha chůze

Rovnováha lepší než referovaná

Kontraproduktivní kompenzatorní
mechanismy

Typické vzorce

• tažení a vláčení monoparetické DK

• excesivní zpomalení chůze

• chůze po ledu

• neekonomické postury + vychýlení 
těžiště

• náhlé podklesávání kolene

• pseudoataxie – chůze se zkříženými DK 
nebo ataxie s náhlými úkroky
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60-70% pacientů zlepšení



www.neurosymptoms.org





Fyzioterapie FPH

• anamnéza 

• limity (únava a bolest)

• kolísání v závislosti na zátěži

• vyšetření + demonstrace normálního pohybového vzorce  

• edukace s vysvětlením principu fyzioterapie FPH

• nácvik optimálního pohybového vzorce 

• změnu maladaptivního chování



Specifické techniky - chůze
• změna vzorce chůze 

• pozpátku, změna rychlosti, přenášení váhy ze strany na stranu

• zevní podněty 
• rytmus, hudba

• odvedení pozornosti  
• synkineze HK, práce s mobilním telefonem, mluvení, zpěv

Nielsen et al.,JNNP, 2015 



31 let
27 let - po horečnatém onemocnění chůze s podlamováním DK
MRI mozku v normě, EMG v normě, vylouč. metabol. a hered. onem (DAK)

1. Dg.  FPH  (inkonzistence, inkongruence)
2. Zjištěno kolísání v závislosti na únavě
3. Edukace, www.neurosymptoms.org
4. Fyzioterapie – změna vzorce chůze



31 let
27 let - po horečnatém onemocnění chůze s podlamováním DK
MRI mozku v normě, EMG v normě, vylouč. metabol. a hered. onem (DAK)

za 3 měsíce



41 let, před 11 po pádu podlamování nohou, spont. úprava
01/2015 bolest Lp ve dřepu s iradiací do DK 
07/2015 po námaze podlomení DK, parestesie DK, porucha chůze, okohybná porucha



Obecné postupy

• Využití automatických a reflexních pohybových vzorců

• využití zrcadel, videa, hrací konzole Kinect

Nielsen et al.,JNNP, 2015 



Management únavy a bolesti

• Režimová opatření/ rozkládání zátěže

• Stupňovité cvičení

• Management bolesti

Nielsen et al.,JNNP, 2015 



Nielsen et al.,JNNP, 2015 



Fyzioterapie u FPH

• Léčba 1. volby u řady pacientů

• Dobře přijímaná

• Účinná

• Specifické techniky

• Management únavy a bolesti



Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hana Brožová

Rehabilitace chůze u Huntingtonovy nemoci



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

Časový harmonogram

RHBvyšetření

výstup3 týdnyvstup 3 m 6m



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

Vstupní kritéria

Potvrzená dg. HN

Časné a střední stadium

MMSE nad 20

Bez deprese



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

Vyšetření

UHDRS     

Stabilní posturografie

Dynamická posturografie

Dynamic Gait index



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

Výsledky

UHDRS  - beze změn   

Stabilní posturografie - zlepšeno

Dynamická posturografie – beze změn

Dynamic Gait index - zlepšeno



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

Závěr

Pacienti s mírným a středním postižením RHb za 

hospitalizace zvládnou    

Zvládne to bez obtíží i RHB zařízení

Objektivní zlepšení  měřené  posturografem

Pacienti subjektivně hodnotí hospitalizaci pozitivně, 

mají zájem o další pobyt



Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Universita Karlova v Praze,

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Diagnostika dystonií

Robert Jech



dystonie

• nová definice
– porucha řízení pohybu s trvalými nebo intermitentními 

svalovými kontrakcemi působící abnormální, často 
repetitivní pohyby, postury nebo oboje. Dystonické 
pohyby vykazují typický  vzorec, mohou být kroutivé 
nebo tremulosní. Dystonie se zpravidla iniciuje volní akcí 
a bývá asociována s fenoménem přetečení svalové 
aktivace.

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



dystonie

• historie
– dystonia musculorum deformans (Oppenheim 1911)

– progresívní torzní spasmy (Flatau a Sterling 1911)

– dystonie (1. mezinárodní dystonické symposium 1975)

• blefarospasmus, torticollis, písařská křeč, spast. Dysfonie

– klasická definice dystonie (1984)

• přetrvávající svalové kontrakce působící kroutivé a repetitivní pohyby nebo 
abnormální postury

– vývoj klasifikace:
• primární, sekundární a psychogenní dystonie (Fahn a Eldridge 1976)
• podle 3 os: věk, distribuce, etiologie (Marsden a Calne 1987)
• podle etiologie: primární, dystonie-plus, sekundární a heredodegenerativní

(Bressmann 2004)
• primární, heredodegenerativní a sekundární (EFNS 2011)
• systém DYT

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



Fenotyp dystonie
• dystonické postury

– postižený segment je flektován/stočen podle podélné osy

• dystonické pohyby
– pomalé nebo rychlé, kroutivý vzorec
– konsistentní předvídatelné pohyby

• dystonický třes
• zrcadlové pohyby

– při volním pohybu zdravou končetinou

• fenomén „přetečení“
– tendence k šíření na další segmenty

• senzorické triky
– přirozený pohyb nebo dotyk

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



Klíčové otázky

• Kde?

• Kdy?

• Je v rodině?

• Průběh v čase?

• Doprovodné příznaky?

klinická diagnóza dystonie
- podle osy 1

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



dynamika asociace s

fokální

segmentální

multifokální

generalizované

hemidystonie

rané dětství

dětství

adolescence

dospělost

pozdní dospělost

stacionární

progredující

akční

diurnální

paroxysmální

izolovaná

kombinovaná:

myoklonus

parkinsonismus

ataxie

non-motorické p.

Klasifikace dystonií

distribuce věk

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



Nová klasifikace

každou dystonii popsat
dvěma způsoby:

klinika etiologie

OSA 1 OSA 2

- jedna osa pomáhá druhé
- osy na sobě nezávislé

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



Nová klasifikace

• podle dvou os (Albanese et al. 2013)

– osa 1 = klinická charakteristika
• výhoda nemusí se měnit, když se zjistí etiologie

– osa 2 = etiologie

klinika

etiologie

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

osa 1

osa 2



Příklad použití

• věk: dětství

• dynamika: progredující

• distribuce: generalizovaná

• asociace: izolovaná

progredující
generalizovaná

izolovaná dystonie
se začátkem v 

dětství

DYT1

• etiologie: 
hereditární

DYT1

OSA 1 OSA 2

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

osa 1

osa 2



fokální dystonie

• Sporadické izolované  (nejčastější)

– začátek v dospělosti

– častěji ženy

– negativní rodinná anamnéza

– absence jiných neurologických příznaků

– prevalence cca 30 na 100.000

fokální

segmentální

multifokální

generalizované

hemidystonie

distribuce

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



• blefarospasmus
– fokální dystonie s intermitentním nebo 

trvalým mimovolním svíráním očních víček 
(zpravidla oboustranným) působeným stahy 
m. orbicularis oculi

• 78% všech dystonií 

• věk na začátku 50-60 let

• horší se světlem, větrem

• psychickou zátěží

fokální dystonie

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



fokální dystonie

• cervikální dystonie
– mimovolní stáčení nebo držení hlavy

– rotace, inklinace retro či anteflexe 
hlavy nebo kombinace

– prevalence 30 na 100000

– začátek 35-45 lety

– vznik často po úrazu

– po psychickém vypětí

– 10 % spontánní remise

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



• profesionální dystonie ruky:

– fokální dystonie 

– vázaná na specifickou činnost

• grafospasmus

• dystonie hudebníků

– pianisté, hráči na strunné nástroje,                                         hráči na 
dechové nástroje

• dystonie u specifických činností

– Psaní SMS, telegrafisté, psaní na stroji/klávesnici, psaní SMS, brusiči, 
šičky, hráči tenisu, golfu, kulečníku, házení oštěpem, řízení auta,

fokální

segmentální

multifokální

generalizované

hemidystonie

distribuce
fokální dystonie

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



DYT1

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

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

DYT6

izolovaná
začíná 4-20 let
obvykle kraniofaciální oblast, HK
dysarthrie, dysfonie
generalizace, fixní d.
normální kognice

AD, 8p, THAP1 penetrance 60%

DYT28

izolovaná
začátek v dětství/dospělosti
generalizovaná dystonie
dysartrie/dysfonie (připomíná 
DYT6, DYT4)
normální kognice

AD 19q13.12, KMT2B, 
penetrance snížená

fokální

segmentální

multifokální

generalizované

hemidystonie

distribuce

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



fokální

segmentální

multifokální

generalizované

hemidystonie

rané dětství

dětství

adolescence

dospělost

pozdní dospělost

Klasifikace dystonií

distribuce věk

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



věk vzniku dystonie

• hereditární generalizované dystonie 

– DYT 1, 5, 6, 11, 18, 28

– rané dětství zpravidla normální

– začátek do 30 let věku

– zpravidla AD s neúplnou penetrancí (RA může být negativní)

– začíná jako fokální dystonie a pak generalizuje

– zpravidla izolovaná

– kognice normální

rané dětství

dětství

adolescence

dospělost < 30 let

dospělost > 30 let

věk

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



DYT5 (DYT14) - DRD

v 6-16 letech,
častěji dívky (4:1)
začíná na DK, pak generalizuje
dystonie + parkinsonismus, hyper-
reflexie, diurnální fluktuace

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

DRD

výborný efekt malých dávek L-DOPA
L-DOPA diagnostikuje lépe než „genetika“

rané dětství

dětství

adolescence

dospělost < 30 let

dospělost > 30 let

věk
věk vzniku dystonie

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



rané dětství

dětství

adolescence

dospělost < 30 let

dospělost > 30 let

věk
věk vzniku dystonie

Parkinsonova nemoc

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

diagnostika/léčba:
agonista dopaminu
L-DOPA

pseudo-DRD

L-DOPA/DA každému s (progredující) dystonií bez ohledu na věk!

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



• Wilsonova nemoc
– AR, velký počet mutací

– začátek 10-50 mezi lety

– hromadění Cu v játrech a mozku

– na počátku:
• hepatální (35%), neurologická (40%), 

porucha chování (25%)

– dystonie (60%)

– účinná symptomatická léčba 
(penicilamin, Zinek, B6)

věk vzniku dystonie
věk

rané dětství

dětství

adolescence

dospělost < 50 let

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



věk vzniku dystonie

• DMO 

– dyskinetická forma dystonie

– perinatální encefalopatie, zpomalený PM vývoj

věk

rané dětství

dětství

adolescence

dospělost < 30 let

dospělost > 30 let

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



věk vzniku dystonie

• ADCY5 

– připomíná DMO, ale negativní perinatální anamnéza

– pozitivní RA

– zpomalený PM vývoj

– epizodické dyskineze

– parox. noční dyskineze

– abnormální sakády

– Obličejové myokimie

– MCI

věk

Necpál

rané dětství

dětství

adolescence

dospělost < 30 let

dospělost > 30 let

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



dynamický průběh

• stacionární

– blefarospasmus, cervikální d.

• progredující

– DYT 1-28, neurodegenerace

• diurnální

– DRD

• náhlý vznik

• polékové, toxické, postraumatické, vaskulární, zánětlivé, funkční

• paroxysmální a akční

– PKD, PND, PED

dynamika

stacionární

progredující

diurnální

náhlý vznik

akční

paroxysmální
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dynamický průběh

• stacionární

– blefarospasmus, cervikální d.

• progredující

– DYT 1-28, neurodegenerace

• diurnální

– DRD

• náhlý vznik

• vaskulární (Babinski), polékové, toxické, postraumatické, zánětlivé, funkční

• paroxysmální a akční

– PKD, PND, PED

dynamika

stacionární

progredující

diurnální

náhlý vznik

akční

paroxysmální
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dynamický průběh

• stacionární

– blefarospasmus, cervikální d.

• progredující

– DYT 1-28, neurodegenerace

• diurnální

– DRD

• náhlý vznik

• vaskulární (Babinski), polékové, toxické, postraumatické, zánětlivé, funkční

• paroxysmální a akční

– PKD, PND, PED

dynamika

stacionární

progredující

diurnální

náhlý vznik

akční

paroxysmální
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akutní poléková

• rozvoj akutně po nasazení (či 
↑dávky) neurolep�ka či derivátu 

(50% do 48 hodin; 90% do 5-ti dnů)

• okulogyrní krize

tardivní poléková

• rozvoj po několika 
týdnech/měsících/letech 
medikace

• stereotypie, obličej

dynamický průběh
dynamika

stacionární

progredující

diurnální

náhlý vznik

akční

paroxysmální
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• DYT 18 - SLC2A1 (deficience GLUT-1 )

– sporadický/AD

– GLUT1 protein H-E bariéry

– nejčastěji PED
• fyzickou námahou DK>HK

– epilepsie (absence)

– PKD, PNKD 

– hemiplegická migréna, 

– episodická ataxie, spasticita, 

– myotonie, porucha učení

– hemolytická anemie

dynamika

Di Georgis et al. 2013; Larsen et al. 2015; Erro, 
Skorvanek et al. 2014; Suls et al. 2008

dynamický průběh
stacionární

progredující

diurnální

náhlý vznik

akční

paroxysmální
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• Sekundární PNKD, PKD

– funkční, sekundární (RS, vaskulární, hypoglykémie, thyreopatie)

dynamika
dynamický průběh

stacionární

progredující

diurnální

náhlý vznik /stacionární

akční

paroxysmální

Roth ŠkorvánekNeurologická klinika a Centrum klinických neurověd
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asociace s myoklonemasociace s

izolovaná

kombinovaná:

myoklonus

parkinsonismus

ataxie

non-motorické p.

• AD, variabilní penetrance

• mutace epsilon-sarkoglykan (50%) 

• začátek myoklonus < 20 let

• dystonie později

• deprese, OCD

• multifokální, generalizovaný

• akční, klidový

• zlepšení po alkoholu

myoklonická dystonie
DYT-11, DYT-15, KCTD17 Mencacci AJHGen 2015, TH-def Stamelou Neurology 2012
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• ataxia teleangiectasia (ATM, AR, 11q22-23)

– > hladina AFP 8.1 ng/ml

– typické: těžký průběh od raného dětství (imunodeficit, infekce, 
citlivost na RTG, malignity)

– atypické: 

– bez ataxie a teleangiectasie!

– fokální/segmentální d.

– začátek v adolescenci

asociace s

izolovaná

kombinovaná:

myoklonus

parkinsonismus

ataxie

non-motorické p.
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asociace s dalšími příznaky

Necpál, Jech et al. 2017

atypický ATM
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Stručný návod jak na diagnostiku dystonií

• Udělej klinickou diagnózu podle osy 1
– distribuce, věk, průběh, doprovodné příznaky
– Pomůže Ti zúžit výběr možných diagnóz
– dystonie je hlavní problem?

• Natoč si video
– Pomůže Ti zhodnotit vývoj a efekt léčby

• Pátrej po polékovém původu
– neuroleptika, prokinetika GIT, antiemetika, 
– trycyklika, antihistaminika

• Vyšetři MRI mozku
– u každého pacienta nejen s hemidystonií!
– strukturální léze BG, NBIA(PKAN), atypické PS, Wilson

1

2

3

4
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• Vyluč Wilsonovu nemoc

– u pacienta do 50 let věku

• Zkus L-DOPA/DA 

– vždy u pacientů < 30 let (lepší než genetika) (DRD)

– vždy u pacientů s asymetrickou progredující dystonií > 30 let (PN)

– minimální dávka levodopy 1000 mg/d po dobu 3 měs

• Pátrej po rodinném výskytu

– zejména u tzv. dyskinetických DMO (může jít o ADCY5)

– většina hereditárních je AD (bohužel/bohudík s neúplnou penetrancí)

Stručný návod jak na diagnostiku dystonií

4

5

6
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• Pošli krev na genetiku

– když začátek do 30 let

DYT1 – začátek na DK

DYT5 – začátek na DK, zlepšuje se na L-DOPA/DA

DYT6 – začátek na horní částí těla (řeč, šíje, HK)

DYT11 – myoklonus 

DYT18 – paroxysmální výskyt, po námaze

DYT28 – začátek kdekoliv/kdykoliv

Naber krev na AFP

ATM – začátek do 30 let šíje/HK

Stručný návod jak na diagnostiku dystonií

7

8
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• Fokální dystonii si nech
– pokud ovšem:

• izolovaná, stacionární, začala v dospělosti a s negativní RA

• zahaj léčbu BoNT-A

• Generalizovanou dystonii pošli do centra
– zejména tehdy:

• progreduje a/nebo začala do 30 let a/nebo má pozitivní RA

– kontrola a rozšíření diagnostiky (NBIA, Niemann-Pick C, HN, SCA, Lesh-Nyhan)

– indikace DBS

– projekt genDY

• dotazník, analýza celého exomu (WES)

Stručný návod jak na diagnostiku dystonií

9

10



• ADAR, ADCY5, ALDH5A1, ANO3, ARX, ATP13A2, ATP1A3, ATP7B, BCS1L, 
C10ORF2, C19ORF12, CACNA1B, CDKL5, CIZ1, COX10, COX15, COX20, CP, DDC, 
DLAT, DLD, FA2H, FBXO7, FOLR1, FOXG1, FTL, FUS, GCDH, GCH1, GNAL, LRPPRC, 
MECP2, MTTP, NDUFA10, NDUFA12, NDUFA2, NDUFA9, NDUFAF2, NDUFAF5, 
NDUFAF6, NDUFS1, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS7, NDUFS8, NKX2-1, NPC1, NPC2, 
NUP62, PAH, PANK2, PARK2, PARK7, PCBD1, PDHA1, PDHB, PDHX, PINK1, 
PLA2G6, PLP1, PNKD, POLG, PRKRA, PRRT2, PTS, QDPR, RNASEH2A, RNASEH2B, 
RNASEH2C, SAMHD1, SCO2, SERAC1, SGCE, SLC16A2, SLC19A3, SLC20A1, 
SLC2A1, SLC30A10, SLC6A19, SLC6A3, SPG11, SPG7, SPR, SUCLA2, SUCLG1, 
SURF1, TACO1, TAF1, TH, THAP1, TIMM8A, TOR1A, TREX1, TUBB4A, VPS13A, 
WDR45 

WES - filtry na AD, AR
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Farmakologická léčba dystonií 

Petra Havránková 
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Co musíme o pacientovi pro správnou 
léčbu  vědět ? 

 

Poléková (akutní x tardivní ) x jiná dystonie 
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Co musíme o pacientovi pro správnou 
léčbu  vědět ? 

 

Poléková (akutní x tardivní ) x jiná dystonie 

 

 

Vznik dystonie do 30 x nad 30 let věku 
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Co musíme o pacientovi pro správnou 
léčbu  vědět ? 

 

Poléková (akutní x tardivní ) x jiná dystonie 

 

 

Vznik dystonie do 30 x nad 30 let věku 

 

 

Fokální/segmentální x generalizovaná dystonie 
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Jaké možnosti léčby máme? 

 

Perorální farmakologická 
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Jaké možnosti léčby máme? 

 

Perorální farmakologická 

 

 

Injekční farmakologická 
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Jaké možnosti léčby máme? 

 

Perorální farmakologická 

 

 

Injekční farmakologická 

 

 

Chirurgická 
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Perorální farmakologická léčba 
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Levodopa 

Podat u všech nejasných dystonií minimálně do 30 let věku  
 

• Počáteční dávka 50 mg, dávkování 3x denně 
 

• Při neúčinku stoupat až do dávky 1000 mg denně, ponechat 4 
týdny 
 

• Denní průměrná dávka u DRD nejčastěji 189 – 343 mg 
 

• Titrovat do nejnižší účinné dávky 
 

• Dramatické zlepšení stavu u pacientů s DRD 
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Levodopa 

Nežádoucí účinky: 

• Nauzea, zvracení 

• Bolesti břicha 

• Únava, ospalost 

• Pokles krevního tlaku 

• zácpa 

Jejich řešení: 
• Pomalá titrace dávky 
• Domperidon 

(Motilium) -  max. 
dávka 30 mg denně  

• Hydratace 
• Dostatek vlákniny 
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DRD 
• Videa před a po L - dopě 
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Anticholinergika 

Biperiden  

• Léčba hlavně  
generalizované dystonie 

• Lépe tolerován dětmi a 
dospívajícími 

• Počáteční dávka 2 mg  

• Terapeutická dávka 6  - 18 
mg denně 

 

 

Nežádoucí účinky:  
• Únava, malátnost 
• závrativost 
• Sucho v ústech 
• Zmatenost 
• Retence moči 
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Anticholinergika 

Trihexyphenidyl 
• Lék I. Volby dle EBM 
• Počáteční dávka 1 mg 
• Max. dávka 15 mg dospělí, 6-10 mg starší pac. 
• Není registrování v ČR 
 
Tetrabenazin 
• Tardivní dystonie, Off – label indikace v ČR 
• Počáteční dávka 12,5 mg 
• Terapeutická dávka 75 – 150 mg denně 
• NÚ – deprese !!! 
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Ostatní perorální léčba 

Clonazepam 

• Počáteční dávka 0,5 mg 

• Terapeutická dávka 1,5 – 12 mg denně 

• Častá tolerance 

• Doplněk léčby botulotoxinem 

 Baclofen 

• Hlavně děti s generalizovanou dystonií 

• Terapeutická dávka 40 – 180 mg denně 
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Ostatní perorální léčba 

Zolpidem 

• Jen jednotlivé případy  

• U blefarospasmu, Meigeův sy. a DYT 11 

Clozapin  

• Popisováno riziko tardivních dyskinezí 

Natrium oxybutyrát (Xyrem) 

• Off label indikace 

• Zlepšení spasmodické dysfonie 
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Injekční farmakologická léčba 
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Botulotoxin jako jed 
Klobásový jed  
• možná nejúčinnější jed 

na světě 
(Konkurence batrachotoxin) 
• Produkt spor Clostridium 

botulinum 
Výskyt: 
• Špatně tepelně 

opracované potraviny 
určené ke skladování 

• Med  
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Botulotoxin jako lék  

Botulotoxin A 

• Abobotulinumtoxin  

• Incobotulinumtoxin 

• Onabotulinumtoxin 

 

Botulotoxin B 

• Rimabotulinumtoxin 

(větší centrální účinek) 
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Jak funguje botulotoxin? 

Převzato z BioModels database 

Periferní x centrální účinek  
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Indikace léčby botulotoxinem 

Dystonie: 

• Blefarospasmus  

• Oromandibulární dystonie 

• Cervikální dystonie 

• Dystonie končetin včetně task specific 

Spastická dystonie  

Migrény 

Nadměrné pocení 

Hyperaktivita močového měchýře 

Kosmetické využití 
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Podání botulotoxinu 

Intramuskulární  

 

Vizuální x USG x EMG kontrola 

 

 



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

Dávky botulotoxinu  

Blefarospasmus 

• 12 – 40 IU Botox pro každé oko 

 

Cervikální dystonie  

• 80 – 250 IU Botox 

 

Spasticita  

• < 1500 IU Dysport 



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

Účinek botulotoxinu 

• Nástup efektu – za 3-10 dní 

• Vrchol efektu – za 2-6 týdnů 

• Vyhasínání efektu za 8-24 týdnů 

 

 

Upraveno dle Mor et al., 2016 
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Nežádoucí účinky BTX 

Všechny NÚ jsou přechodné a mizí nejpozději do 3 
měsíců ! 

 

• Nadměrná slabost aplikovaných svalů 

• Dysfagie, ptóza 

• Sucho v očích, ústech 

• Pseudomyastenický syndrom 

 

CAVE demaskování myastenie po podání BTX ! 
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Intratekální aplikace Baklofenu 

• Efekt popisován hlavně 
u dětí a mladistvých 

• generalizovaná 
dystonie  

• Dystonie spojená se 
spasticitou : DMO 
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Management léčby 
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Není to Wilsonova nemoc ! 
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Je to poléková dystonie ? 
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Léčba polékové dystonie  

Pokud je to možné vysazení nebo náhrada léku 
způsobujícího dystonii ! 
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Léčba polékové dystonie  

Pokud je to možné vysazení nebo náhrada léku 
způsobujícího dystonii ! 

 

Akutní dystonie 

Akutně Rivotril 1 mg i.v. , chronicky Akineton 3x1 tbl 10 dní 
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Léčba polékové dystonie  

Pokud je to možné vysazení nebo náhrada léku 
způsobujícího dystonii ! 

 

Akutní dystonie 

Akutně Rivotril 1 mg i.v. , chronicky Akineton 3x1 tbl 10 dní 

 

Tardivní dystonie 

Tetrabenazin (off – label), biperiden, botulotoxin 
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Není to poléková dystonie !  
Pacient < 30 let  
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Není to poléková dystonie !  
Pacient < 30 let  

Levodopa ( až 1000 mg denně)! 
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Není to poléková dystonie !  
Pacient < 30 let  

Levodopa ( až 1000 mg denně)! 

Fokální/segmentální dystonie  

Botulotoxin  

Biperiden 
Baclofen 
Clonazepam 
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Není to poléková dystonie !  
Pacient < 30 let  

Levodopa ( až 1000 mg denně)! 

Fokální/segmentální dystonie  

Biperiden 
Baclofen (i intrath.) 
Clonazepam 

Botulotoxin  

Generalizovaná dystonie 

Biperiden 
Baclofen 
Clonazepam + Botulotoxin  
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Není to poléková dystonie !  
Pacient > 30 let  

Fokální/segmentální dystonie  

Botulotoxin  

+ Clonazepam 
Biperiden 
Baclofen 
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Není to poléková dystonie !  
Pacient > 30 let  

Fokální/segmentální dystonie  

Biperiden 
Baclofen  
Clonazepam 
Tetrabenazin 

Botulotoxin  

Generalizovaná dystonie 

+ Clonazepam 
Biperiden 
Baclofen 

+ Botulotoxin  
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Co si odnést ?! 

• Levodopu podat všem pacientům s nejasnou 
dystonií s počátkem minimálně do 30 let věku 

 

• U fokálních dystonií je léčbou první volby aplikace 
botulotoxinu 

 

• U generalizovaných dystonií je léčbou první volby  
perorální léčba a botulotoxin je vhodný spíše jako 
doplněk  (ovlivnění nejhůře postižených svalů…) 
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Hluboká mozková stimulace 
(DBS) u dystonií 

Anna Fečíková

Robert Jech 
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DBS u dystonií - historie
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Indikační kritéria 

1.  vyčerpání farmakologické léčby 

 aplikace botulotoxinu
- opakované aplikace všech typů botulotoxinu, bez výraznějšího 

efektu 
- v našem centru: ještě následně 2x aplikace u nás pod EMG/USG 

kontrolou 

 perorální léčba  
- nedostatečný efekt L-Dopy, anticholinergik, BZD, myorelaxancií, 

neuroleptik 

2.   těžké funkční postižení 
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Indikační kritéria 

3. metoda první volby u non-DYT 1 generalizované 
dystonie s těžkým funkčním postižením pacienta  

4. DYT 1 dystonie 



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

Evidence based medicine –
efekt DBS GPi u dystonií

• level A:  izolovaná generalizovaná/segmentální 
dystonie (Kupsch et al., NEJM, 2006; Vidailhet et al., NEJM, 2006) 

• level B: izolovaná cervikální dystonie (Kiss et al., Brain, 2007; 

Pretto et al., J Neurosurg, 2008; Walsh at al., Brain, 2013; Volkmann et al., Lancet 
Neurol, 2014  

• level C: kombinované a získané dystonie (Vidailhet et al., 

Lancet Neurol, 2009) 
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DBS u dystonií – metoda 

• 2x DBS elektrody

• 2x prodlužovací kablíky

• 1x neurostimulátor (implantován 
do podkožní kapsy subklavikulárně)  
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DBS u dystonií – cíl 

- Globus pallidus internus, bilaterálně (postero-ventro-
laterální část) 

- nově také nucleus subthalamicus, bilaterálně (pro cervikální 

i generalizovanou dystonií), Ostrem et al., 2011, Cao et al., 2013, Ostrem et 
al.2013
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Průběh operace

1. Implantace elektrod

• celková anestézie

• MRI navigovaná stereotaxe

• MER (microelectrode recording, 5 
mikroelektrod) 

• Stimulace makroelektrodou (detekce 
nežádoucích účinku stimulace) 

2. Implantace neurostimulátoru 
(podkožní kapsa subklavikulárně) 
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Neurostimulátor

• u dystonií 

dobíjitelný neurostimulátor

větší konsumpce energie (delší šířka pulzu, 

vyšší amplituda stimulace) 
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Pozitivní prediktivní faktory úspěšnosti 
DBS GPi 

• generalizovaná dystonie

• idiopatická forma

• mladší věk pacienta 

• DYT 1 pozitivita

• kratší trvání symptomů

• axiální dystonie

• mobilní typ dystonie

• normální nález na MRI

• tardivní dystonie       

Vidailhet, 2008; Vasquez, 2009; Andrews, 2011; Isaias, 2011
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Efektivita DBS GPi u dystonií 

• Respondér

- více než 50% zlepšení v dystonickém skóre BFMDS 
(generalizovaná dystonie)/TWSTRS (cervikální dystonie) proti 
předoperačnímu skóre 

• Typický non-respondér: 

 fixní dystonie

 dlouhé trvání příznaků

 končetinová dystonie

 abnormální MRI (postanoxická, postencefalitická etio)

 počátek v dospělosti
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Očekávaný outcome DBS GPi u dystonií 

Typ dystonie Typický očekávaný outcome

izolovaná idiopatická/hereditární 
generalizovaná dystonie s počátkem v 
dětství/dospělostí

40-90 % zlepšení v BFMDS skóre 

Fokální (cervikální) dystonie s počátkem v 
časné/pozdní dospělosti 

40-70% zlepšení v TWSTRS severity
subskóre

Segmentální (kraniální/cervikální) 
dystonie s počátkem v časné/pozdní 
dospělosti

40-90% zlepšení v BFMDS skóre

Tardivní dystonie 55-90% zlepšení v BFMDS skóre 

Kombinovaná získaná/vrozená 
(sekundární) dystonie 

5-38% zlepšení v BFMDS skóre 

Mills et al., 2014, Karas et al. 2013
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Pooperační management 

• Programování DBS 
- testování jednotlivých kontaktů elektrod (zejména detekce nežádoucích 

účinku stimulace) 

- první nastavení stimul. parametrů (1 měsíc od implantace)

- akutní nežádoucí účinky stimulace (dysartrie, fosfény, dystonie, závratě, 
bolest) 

- efekt terapie nastupuje pomalu (hodiny, měsíce i roky) 

- příliš velká variabilita v možnostech nastavení 
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Pooperační management 
Kontrola pozice elektrod 

• pooperační CT mozku (1 měsíc od operace) 

• pooperační MRI (3 měsíce od operace)

Kontrola infekce v pooperačních ranách 

- výstupy elektrod, spojovací kablíky, neurostimulátor

Bjerknes et al., 2014
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Dlouhodobé sledování 

• návštěvy min. á 1/2 roku 

• farmakologická  léčba postupně redukovaná ale 
ponecháná (zejména anticholinergiká, 
myorelaxancia, BZD)

• současné aplikace botulotoxinu (synergistický efekt s 
DBS) 
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Dlouhodobé sledování 

MRI kompatibilita:
• DBS zařízení od společnosti Medtronic - MRI možno provést na 1.5 T 

přístroji kdekoliv

• DBS zařízení od společnosti St.Jude – MRI jenom na našem 
pracovišti (Nemocnice na Homolce) 

Pacientský ovladač
• zapnutí/vypnutí stimulace 

• minimální změny amplitudy (dle nastavení neurologa) 
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Závěr
DBS GPi u dystonií

- efektivní symptomatická léčba fokálních a generalizovaných 
dystonických syndromů   

- postupný nástup efektu terapie

- redukce farmakoterapie 

- relativně malé riziko nežádoucích účinků
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Hana Brožová

Parkinsonova nemoc  X  atypický PS?
(PSP a kortikobazální syndrom)
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Atypické parkinsonské syndromy

Neurodegenerativní onemocnění

Parkinsonský syndrom

Další neurologické příznaky

Rychlá progrese

Minimální nebo žádná odpovídavost k dopaminergní

terapii
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Progresivní supranueklární paréza (PSP)
(Steele-Richardson-Olszewski)

Parkinsonský syndrom s dominantní akinezí a axiální rigiditou

Porucha chůze, instabilita, pády

Porucha okulomotoriky – paréza vertikálního pohledu

Dysartrie

Dysfagie

Retrocollis, blefarospasmus, apraxie otevírání víček

Frontální kognitivní syndrom

Pyramidová symptomatika – hyperreflexie, iritační jevy

Spánkové obtíže - insomnie
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Varianty PSP

Richardson syndrom (PSP-RS) (24%)
PSP s dominantním parkinsonismem (PSP-P)
PSP s progresivním freezingem chůze (PSP-PGF)
PSP s predominantí instabilitou (PSP-PI)
PSP s frontálním syndromem (PSP-F)
PSP s poruchou okulomotoriky ( PSP-OM)
PSP s progresivní afázií
PSP s kortikobazálním syndromem
PSP s primární laterální sklerózou

(Respondek et al 2017)
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Epidemiologie PSP

Prevalence 3-7/100 000     

Bez predominance pohlaví

Průměrný věk  počátku onemocnění: 65 let 

Ztráta soběstačnosti: 3-4 roky od počátku 

Úmrtí: 6-9 let od počátku onemocnění 

Spolehlivé rizikové faktory kromě věku neprokázány

(Schrag et al. 1999, Respondek et al. 2017)

(Kompoliti et al. 1998,
Birdi et al. 2002)

(Collins et al. 1994, Frasca et al 1991,
Baba et al. 2006)

(Testa  et al. 2001,
Golbe et al. 2007)

(Winter et al. 2011)
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Diagnóza a dig. Dg.

Parkinsonismus Instabilita
Porucha

okulomomotoriky
Kognitivní
dysfunkce

Idiopatická PN MSA MSA AN

CBD CBD CBD CBD

MSA DLB Vaskulární PS FTD

DLB Vaskulární PS AN

Vaskulární PS Vestibulopatie DLB

Myelopatie Creutzfeldt –Jakob 

Kardiální synkopa HN

Epilepsie Niemann-Pick C

(UpToDate 2018)
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Klinická vylučující kritéria

Dominantní porucha episodické paměti  
Dominantní  autonomní dysfunkce  
Dominantní porucha horního i dolního motoneuronu
Náhlý  začátek nebo skokovitá progrese s odpovídajícím nálezem v 
laboratorním nebo zobrazujícím vyšetření (vaskulární, autoimunitní, 
metabolické  onemocnění, prion)
Návaznost na encefalitidu
Jiná příčina posturální instability (senzorický deficit, vestibulární 
dysfunkce, paréza)

ZOBRAZOVACÍ vyšetření: těžká leukonecephalopatie
Odpovídající strukturální léze – infarkty, hemoragie, tumory, NPH
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Diagnóza a dig. dg

Možná a pravděpodobná dg.:

Klinické příznaky
Sporadický výskyt u pacienta s počátkem > 40 let
Rychlá progrese
Absence odpovědi k dopaminergní terapii
Pomocná vyšetření: neuropsychologie, MR mozku, okulografie

Definitivní dg.:  histopatologická verifikace post mortem
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PSPNorma

MR zobrazení podporující dg. PSP
Příznak kolibříka/tučňáka
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Terapie PSP

Levodopa slouží jen k dg. (1500mg/den po dobu 1 měsíce)

Pokud efekt – na parkinsonský syndrom, parciální na vysoké dávce a 
přechodný v počátku onemocnění – následně nutné vysadit!

Nežádoucí účinky: 
Vizuální halucinace
Oromandibulární dystonie  
Dyskineze
Apraxie víček   
Pokles tlaku

(Kompoliti et al. 1998, Birdi et al. 2002, Rajput et al. 2001)

(Tan et al. 2003)

(Defazio  et al. 1999)
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Terapie PSP

BTX: dystonie

Amantadine: chůze, dysfagie

Zolpidem: zlepšení motoriky? 

Amitryptilin: zlepšení motoriky?

(Daniele et al. 1999)

(Newmann 1985, Engel 1996)

(McFarland 2016, Rajrut et al. 1997, 
Jackson et al. 1993, Nieforth et al. 1993
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Terapie PSP

Výživa a polykání (vyšetření polykání 1x za 6 měsíců), PEG 
Logopedická péče - faciální cviky, komunikační tabulky
Rehabilitace, trénink rovnováhy,  včasné zařízení 
chodítka/vozíku
Umělé slzy
Paliativní péče od počátku dg. (plán výživy, JIP, resuscitace, 
místo péče a úmrtí – domov, hospic, nemocnice)
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Výhledy terapie, klinické studie

73 studií pro PSP na clinicaltrial.gov
PASSPORT
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem 
kontrolovaná studie fáze II. 
Intravenózní podání monoklonálních protilátek 
(BMS-986168) cílených na tauprotein
Sledování 52 týdnů
Očekávané zpomalení progrese onemocnění
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Aplikace protilátek i.v. 1x měsíčně

(www.passportstudy.com
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Závěr

PSP - Rychle progredující instabilita s pády, porucha 
okulomotoriky, parkinsonský syndrom,  front. syndrom

Dg. stanovena za základě klinických příznaků, neodpovídavosti
k L-dopa,  pomocné vyšetření: MR mozku

Rychlá ztráta soběstačnosti, fatální průběh  

Podpůrná léčba, logopedie, rehabilitace, paliativní péče

Není kauzální ani zásadní symptomatická terapie

Klinické studie s cílem na ovlivnění tauproteinu a tím 
zpomalení progrese onemocnění
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Kortikobazální syndrom

Parkinsonský syndrom - asymetgrický

Dystonie

Myoklonus

Alien-hand

Posturální instabilita s pády

Apraxie

Kognitivní porucha

Poruchy chování



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

Klinický obraz

• Hypokineticko-rigidní sy s pravostrannou převahou

• Frontální porucha chůze

• Apraxie, demence

• Hypomimie

• Dysartrie, hypofonie se složkou spastické dysfonie

• Paraaxiální jevy
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Anamnéza

• V r.2011 první obtíže – zakopávání při chůzi, 
zhoršování výslovnosti

• Od 12/2013 při chůzi využívá opory chodítka

• V r.2014 zhotoven DaTSCAN s nálezem nigrostriatální 
degenerace bez výraznější stranové asymetrie 

• Od r.2014 na terapii Isicomu 4x250 mg denně
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Vyšetření

• MMSE: 17/30

• MR mozku: kortikální atrofie akcentovaná temporo-
parietálně bilat., více vlevo

• Dopaminergní test: minimální odpovídavost



Je to Parkinsonova nemoc nebo 
atypický parkinsonský syndrom? 

Část II 
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1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Kamila Poláková 

 



Synukleinopatie 
• alfa-synuklein (protein v CNS – presynaptických částech neuronů) 

• funguje zřejmě jako chaperon 

• podíl na synaptické plasticitě 

• nesolubilní agregovaná forma tvoří synukleinové fibrily 

• glialní cytoplazmatické inkluze - Lewyho tělíska 

• indukce buněčné apoptózy 

• PN, DLB, MSA 

• Degenerativní změny ve striatu, kmeni, mozečku a 
autonomních gangliích 

• Příznaky z degenerace různě vyjádřené 
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Parkinsonský syndrom 



MULTISYSTÉMOVÁ ATROFIE (MSA) 
DEFINICE: Sporadické rychle progredující 

neurodegenerativní onemocnění,  

vyznačující se rozvojem parkinsonského a 

cerebelárního syndromu  

a autonomní dysfunkce 

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



Multisystémová atrofie (MSA) 
• Graham a Opppenheim v roce 1969 

• Starší názvy:  
– striatonigrální degenerace 

– sporadická olivopontocerebelární atrofie 

– idiopatické dysautonomie 
 „Shy-Dragerův syndrom“ 

 „primární autonomní selhání“ 

 „idiopatická ortostatická hypotenze“ 

• Diagnoza klinická 

• Definitivní stanovení post mortem 

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



MSA – výskyt a prognoza 
• Sporadické onemocnění 

• Prevalence 2–5/100 000 

• Počátek po 30. roce (nejčastěji okolo 55let) 

• Rovnoměrné postižení mužů i žen 

• Přežití průměrně 6-9 let 

– rozvoj autonomní dysfunkce (2,5 roku) 

– porucha chůze s nutnou oporou (3 roky) 

– přesuny na vozíku (3,5-5 let) 

– upoutání na lůžko (5-8 let) 

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



MSA – klinický obraz 
• Zjednodušené dělení na základě konsensu 2007 (Gliman et al. 2008) 

a) Parkinsonský subtyp – MSA-P (80 %) 
– hypokineticko hypertonický syndrom 

– posturální poruchy v časné fázi 

– dystonie (orofaciální, cervikální či končetinová) 

– dysfagie, dysartrie (vysoko položený hlas), inspirační stridor 

– syndrom spánkové apnoe 

– porucha chování v REM spánku 

– autonomní dysfunkce - urogenitální dysfunkce (erektilní, inkontinence) 
 - kardiovaskulární poruchy, ortostatická hypotenze 
 - termoregulace 

b)Cerebelární subtyp – MSA-C (20 %) 

– zpočátku špatně rozlišitelná od cerebellárního syndromu jiné etiologie 

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



• Ortostatický test 

• MRI mozku 

– hypointenzní či atrofická putamina 

– kmenová/cerebellární atrofie 

– hot cross-bun sign v kmeni 

• DaT SCAN  

– úbytek presynaptických dopaminergních zakončení ve striatu 

• EMG uretrálního či análního sfinkteru 

– denervace míšního Onufova jádra 

MSA – pomocná vyšetření 



Ortostatický test (Schellong) 
• ortostatická zátěž při změně polohy z lehu do stoje v gravitačním poli 

• stagnace krve v dolních končetinách a  snížení žilního návratu 

– fyziologicky: ↑ HR, periferní vasokonstrikce, vyrovnání Q a TK 

• Postup: 

– nejméně 5 minut vleže 

– rychlá vertikalizace 

– stoj 5 až 7 minut s průběžným měřením TK 

• Pozitivní výsledek: 

– ↓sTK  o 30mmHg 

– ↓dTK o 5mmHg 

– bez reaktivního vzestupu TF 

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



MRI mozku „kmenová/cerebellární atrofie“ 

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

FLAIR 



MRI mozku „hypointenzní putamina“ 

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

T1W T2W 



MRI mozku hot cross-bun sign 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 
Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze T2W 



* (Gliman et al. 2008) 
• Sporadické onemocnění dospělých (>30let) s počátkem obtíží 

charakterizovaných rozvojem: 

– parkinsonimu nebo cerebelárního syndromu  

– alespoň 1 z příznaků možné autonomní poruchy  
• urgence moči, ↑ frekvence močení/ nekompletní vyprazdňování měchýře 
• erektilní porucha u mužů 
• ortostatická hypotenze 

– alespoň 1 z podpůrných kritérií pro MSA:  
• Babinského příznak 
• stridor 
• špatná odpověď na L-dopu 
• posturální instabilita vzniklá do 3 let od začátku onemocnění 
• mozečková ataxie, nystagmus 
• hypometabolizmus na FDG-PET v putamen nebo mozkovém kmeni  

MSA – možná diagnóza 



* (Gliman et al. 2008) 

• Sporadické onemocnění dospělých (>30let) s počátkem obtíží 
charakterizovaných rozvojem: 

– parkinsonismu (bradykineze s rigiditou, třes nebo posturální 

instabilita) s omezeným efektem L-Dopy 

– cerebelárního syndromu (ataxie chůze s cerebelární dysartrií, ataxie 

končetin, nebo nystagmus/cerebelární okohybná porucha) 

– autonomního selhání (urogenitální/erektilní dysfunkce nebo 

ortostáza) 

MSA – pravděpodobná diagnóza 



• Kauzální či účinná symptomatická terapie neexistuje 

• Léčba nejvíce obtěžujících symptomů 

• Multidisciplinární tým 

MSA – terapie 



• L-dopa ve vysokých dávkách 
– 2-3g/den 
– CAVE! Hypotenze 
– po ztrátě efektu vysadit pro NÚ 

• Anticholinergika 

• Amantadin  
– série deseti infuzí  
– p.o. s titrací 2-2-0 tbl 

• fyzioterapie, posturální trénink 

• úprava prostředí , pomůcky 

 

Parkinsonský syndrom, porucha chůze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fyzioterapie, farmakologicky ovlivnit nelze 

MSA – mozečkový syndrom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplikace botulotoxinu 

MSA - dystonie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Léčba kontinuálním přetlakem ve spánku (CPAP) 

MSA - Inspirační stridor, SAS 



• Logopedická terapie 

• PEG při výrazném postižení 

MSA – dysartrie, dysfagie 

• Hyperfunkce detruzoru → oxybutinin (Uroxal), trospiumchlorid (Spasmed) 

• Retence moči → intermitentní autokatetrizace 

• Noční polyurie → desmopressin spray 10 μg NN (Minirin) 

• Erektilní dysfunkce → sildenafil (Viagra) 

MSA - urogenitální potíže 



• úprava antihypertenzní medikace při vysokých dávkách 

• hydratace, ráno před vstáváním 3-5dl studené vody 

• kompresní punčochy 

• režimová opatření - solit, podložená hlava při spánku 

• domperidon 3x2 tbl (Motilium) 

• fludrocortison 0,1mg až 2x0,3 mg/denně 

• midodrin 15–30 mg ve 3 dávkách před jídlem (Gutron) 

 (nepodávat na noc!) 

MSA - ortostatická hypotenze 



NEMOC S LEWYHO TĚLÍSKY (LBD) 
DEFINICE: neurodegenerativní onemocnění 

charakterizované tvorbou Lewyho tělísek a 

klinicky kombinací extrapyramidového 

hypokinetického syndromu s časným kognitivním 

úbytkem a psychiatrickými projevy 

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



• extrapyramidový hypokinetický syndrom, obvykle symetrický 

• fluktuující kognitivní por. 

• deficit zrakově prostorových funkcí  

• zrakové halucinace 

• neuroleptická hypersenzitivita 

• autonomní dysunkce 

 

• obv. počátek 67let 

• median přežití 5let 

• Častěji muži 

LBD – klinický obraz 



• MRI mozku 

– na rozdíl od AN uchovaná velikost hippokampu 

• SPECT / PET mozku 

– hypoperfuze / hypometabolismus parieto-occipitálně 

• DaT SCAN 

– snížená akumulace radionuklidu ve striatu 

LBD – pomocné metody 



• inhibitory AchE (G30.8 ) 

– MMSE 25-13b 

– pomalá titrace do maximální povolené/tolerované dávky 

– cholinomimetické působení 

– donepezil (1x10mg), rivastigmin (2x3-6mg), galaktamin (1x 16-24mg) 

– efekt memantinu nejistý 

• L-Dopa s pomalou titrací , omezená 

– Agonisté dopaminu NÚ 

– Amantadin NÚ 

• quetiapin  12.5-75mg / klozapin 

– Tiapridal  a typická neuroleptika KI 

• SSRI, SNRI 

• klonazepam (RBD) 

LBD - Terapie 



• Poděkování všem spolupracovníkům 

 

 



Je to Parkinsonova nemoc nebo 
sekundární parkinsonský syndrom?

Petr Dušek

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 

a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 



Vylučující kriteria

• Cerebelární příznaky

• Paréza pohledu dolů

• Příznaky FTD (apraxie, afázie)

• Parkinsonismus pouze na DK 
>3 roky

• Léčba preparáty blokujícími 
dopaminové receptory nebo 
depletory dopaminu

• Není efekt vysoké dávky 
dopaminergní medikace

• Normální nález na DaTscan

MDS diagnostická kritéria PN (2015)

„Red flags“

• Invalidní vozík (<5 let od 
začátku)

• Pády (<3 roky od začátku) 

• Žádná progrese během 5ti let

• Těžká dysartrie/ dysfágie (5 let 
od začátku)

• Respirační poruchy (stridor)

• Pyramidové jevy +

• Symetrické postižení

• Absence non-motor příznaků 
>5 let od začátku (hyposmie, 
obstipace, RBD, spavost…) 

• Hepatopatie

• Mladý věk



• 15-60% nemocných léčených AP
• 20-50%! parkinsonských syndromů v geriatrii

klinický obraz

• nerozlišitelný od PN
• klidový tremor, asymetrie v 30%
• kombinace s TOBLS

vývoj

• vznik typicky za 2-4 týdny
• 90% pacientů do 3 měsíců

Polékový parkinsonismus

! dif. dg. demaskování latentní PN



vysoké riziko
• neuroleptika
• prokinetika (metoklopramid, 

torecan)
• cinnarizin, flunarizin
• tetrabenazin

Polékový parkinsonismus

nízké riziko
• blokátory Ca kanálů (verapamil, diltiazem)
• cytostatika (cyclofosfamid, cyclosporin)
• amiodaron
• lithium, valporát

→ pozvolný spontánní ústup 
(<4 měsíce až 18 měsíců)

→ L-DOPA může mít efekt

ANO NE

→ léčíme pouze klinicky významný PS

→ redukce AP/ quetiapin, clozapin

→ amantadin (PK-Merz 3x1)

→ anticholinergika (Akineton 3x1)

je možno vysadit rizikový preparát?

léčba



• Odpad Cu močí 7.16 μmol/24 h (↑)

• Ceruloplasmin 0,19 g/l (↓)

• Oftalmologické vyšetření - Kayser-Fleischer prstenec pozitivní

• Jaterní biopsie neprovedena (INR 1.66, GMT 1.3)

• Genetické vyš. – mutace c.2128G>A / c.3207C>A

Wilsonova nemoc



Horní 
mozečkový 
stonek
(dentato-
rubro-
thalamický
trakt)

thalamus

striatum
claustrum

GP



Diagnóza WN = Leipzig skóre ≥ 4 body

Neuropsychiatrické 

symptomy nebo typický 

MR nález

Nepřítomné 0

Přítomné 2

K-F prstenec
Negativní 0

Pozitivní 2

Volná Cu v séru >1,0 

µmol/l nebo 

hemolytická anemie

Negativní 0

Pozitivní 1

24h odpad Cu močí

Normální 0

1-2 µmol/24h 1

>2 µmol/24h 2

Obsah Cu v jaterní 

sušině

<50 µg/g -1

50-250 µg/g 1

>250 µg/g 2

Ceruloplasmin v séru

Normální 0

0.1-0.2 g/l 1

<0.1 g/l 2

Genetické vyšetření

2 mutace 4

1 mutace 1

Žádná mutace 0

Odhad rizika
• Nevysvětlená hepatopatie A/N

• Rodinná anamnéza A/N

• Progresivní průběh A/N

• Polysymptomatické postižení A/N

• Typický MR nález A/N

Odhad rizika
• Nevysvětlená hepatopatie A/N

• Rodinná anamnéza A/N

• Progresivní průběh A/N

• Polysymptomatické postižení A/N

• Typický MR nález A/N

Provedení skríningu
• Ophtalmologie (štěrbinová lampa)

• Ceruloplasmin (celková/volná Cu)

• Odpad Cu močí/ 24 h 

Provedení skríningu
• Ophtalmologie (štěrbinová lampa)

• Ceruloplasmin (celková/volná Cu)

• Odpad Cu močí/ 24 h 

Potvrzení diagnózy
• Genetické vyš. ATP7B

• Jaterní biopsie + obsah Cu

Potvrzení diagnózy
• Genetické vyš. ATP7B

• Jaterní biopsie + obsah Cu



KMnO4

Manganismus při abúzu efedronu



• Chronické progresivní onemocnění, nezávislé na 
atakách hepatální encefalopatie

• 4-20% pacientů s těžkou cirhózou (čekatelé na Tx)

• T1 hypersignál v GP, SNpr
→ syndrom parkinsonismus – dystonie 

(kognitivní deficit, ataxie, chorea, asterixis) 

→ Tx jater
→ levodopa
→ embolizace portosystémových shuntů

Získaná hepatocerebrální degenerace

Ferrara 2009)



Depozita manganu na MRI

Zdravá kontrola
Hepatocerebrální

degenerace

Aktivní abúzus 
efedronu



Ca = 1.4 mmol/l
fosfáty = 2.2 mmol/l
Urea = 6.8 mmol/l
Mg = 0.8 mmol/l
PTH = 0.4 pmol/l

Hypoparathyreóza



Klinický obraz

• Hypokalcémie

→ epilepsie, tetanie (Chvostek/Trousseau), katarakta

• Kalcifikace v CNS

→ parkinsonismus, dystonie, chorea, ataxie, psych. 

Kalcifikace v CNS (prevalence 12-93%)

• incidence koreluje s trváním příznaků hypokalcémie, nízkým poměrem
Ca+2/PO4

-3, přítomností epi záchvatů a katarakty

• progrese koreluje s nízkým poměrem Ca+2/PO4
-3

Efekt léčby

→ redukce epi záchvatů a zlepšení tetanie

→ popsáno zlepšení parkinsonismu (Agarwal 2014)

(Goswami 2012, Sachs 1982, Lowenthal, 1968)

Mosby's Medical Dictionary © 2009, Elsevier.

Hypoparathyreóza



→ dilatace komor
→ ostrý úhel CC
→ zúžení SA 
prostor vertexu
→ disproporční 
rozšíření inzuly

NPH

NORMA

Normotenzní hydrocefalus



→ flow void III-IV. komory
→ izolované fokální rozšíření SA sulků
→ vaskulární změny v BH

Normotenzní hydrocefalus



• Komunikující hydrocefalus (CT, MRI)

• Normální otevírací tlak likvoru (<20 cm H2O v poloze na boku)

• apraxie chůze → močová urgence → kogni�vní deficit, inkon�nence

Patofyziologické hypotézy:

• Snížená absorpce likvoru (zesílení arachnoidey)

• Dekompenzace kongenitálního hydrocefalu (obvod hlavy)

• Hypertenze, vaskulární rizikové faktory

Predikce odpovědi na V-P shunt:

• 1) odběr 30-50 ml likvoru (PPV 90-100% x NPV 40%)

• 2) lumbální drenáž 5-10ml/hod 3-5 dnů (PPV 87% x NPV 37%)

• 3) empirický V-P shunt (demence, věk, trvání příznaků, sekundární NPH) 

Normotenzní hydrocefalus



Prevalence 
„možného NPH“
= typická MRI + porucha 

chůze / kognice

• prospektivní populační 
studie

• prevalence 0.5% v 
populaci >60 let (6% 
>80 let)

• při kontrole za 5-8 let:

• z 8 asymptomatických 
iNPH měly 2 osoby 
příznaky spolu s 
progresí MR nálezu

• u 0.4% normálních 
došlo k vývoji iNPH

Iseki - J Neuro Sci, 2009



• Fokální: strategický infarkt (SN, GP, striatum)

→ neprogredující unilaterální parkinsonismus 

• Difuzní: vaskulárně-ischemická encefalopatie 
(= small vessel disease)

→ dominuje porucha chůze + kogni�vní deficit + inkon�nence

• Žádná/ malá dopaminergní odpovídavost

• Skokovitá progrese

• Vaskulární rizikové faktory, anamnéza CMP

• Hypertonus DK = spasticita + „Gegenhalten“ > rigidita

Vaskulární parkinsonismus



Strukturální léze BG



Metabolicko-toxická

• Polékový PS

• Wilsonova nemoc

• Intoxikace (Mn, Hg, CO, CN-, 
MPTP…)

• Hepatální encefalopatie

• Kalcifikace BG

• Paraneoplastický PS (anti 
Ma2

Funkční

Shrnutí

Strukturální - difuzní

• Normotenzní hydrocefalus

• Vaskulární encefalopatie

Strukturální - fokální

• Tumor

• CMP (strategický infarkt)

• Cerebritis/ encefalitis

• Demyelinizace

Sekundární PS = parkinsonismus se známou, často reversibilní, příčinou


