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Česká, resp. československá neurologie měla ve světě vždy dobrý zvuk. Nyní by o něj
mohla přijít, protože nový systém postgraduálního studia absolventů lékařských fakult, jak
jej loni zavedlo ministerstvo zdravotnictví, nejenže zkrátí přípravu specialistů v oboru, ale
také u mnoha perspektivních mladých lékařů patrně navodí ztrátu zájmu o něj. 

Upozorňuje na to doc. MUDr. Otakar Keller,
CSc., přednosta Neurologické kliniky FTN-IPVZ,
který zároveň stojí v čele České neurologické
společnosti ČLS JEP.

� Klade nový životní styl spolu s proměnou
společnosti po roce 1989 nějaké nové nároky
na neurologii, a� už co do nových diagnóz,
či co do počtu neurologických onemocnění?

Velmi obecně řečeno, v posledních letech neu-
rologických onemocnění přibývá a objevují se
i diagnózy, které dříve bu� nebyly známé, nebo
jde o nemoci, které se před lety zahrnovaly pod
nějaké jiné diagnózy. V některých případech
se zvyšují i počty nemocných s určitými diagnóza-
mi. Poměrně zřetelná je souvislost mezi životním
stylem a stále větším množstvím diagnostiko-
vaných poruch dynamiky a statiky páteře.
Sedavé zaměstnání mnohých z nás tyto poruchy

s sebou nese, přičemž jejich riziko se zvyšuje
i tím, jak lidé po pěti dnech práce v kanceláři
vyrážejí na víkend na chaty a chalupy, kde fy-
zicky pracují a nejsou na to zvyklí, nemají
patřičný „fortel“. To silně zatěžuje jejich pohybový
aparát, takže klasický ischias u nich na sebe
dlouho nenechá čekat. 

Další oblast diagnóz, která se početně
rozšiřuje, zase souvisí s tím, jak se prodlužuje lid-
ský věk. Zde bychom mohli hovořit o nej-
různějších degenerativních onemocněních cen-
trálního nervového systému, mezi nimiž je určitě
nejznámější Alzheimerova nemoc. Nejde ovšem
pouze o ni, degenerativní onemocnění mají celou
řadu dalších podob. 

Početně velmi silnou skupinu nemocných
u nás tvoří epileptici. A protože epilepsie není
jedna jediná nemoc, ale tvoří ji poměrně složitá
skupina různých typů postižení, které umíme
stále lépe definovat (a proto i nacházet adekvát-
nější a účinnější léčbu), diagnostikujeme u nás
nemocných s epilepsií opravdu hodně. 

� Jak se rozšiřuje množství diagnóz ve vašem
oboru, přibývá i nových léků a léčebných 
postupů?

Významným pokrokem v neurologii je fakt,
že se objevila široká paleta nových, skutečně
účinných léků, které lze specificky aplikovat
u určitých onemocnění, čímž se efektivita léčby
podstatně zvyšuje. Konkrétně třeba u zmíněné
epilepsie už nejde jenom o potlačení záchvatů, ale
u části případů, by� zatím ještě vcelku nevelké,
i o kauzální farmakologickou léčbu. Takže pokud
se ještě před půlstoletím, ba možná i před
nějakými zhruba třemi desetiletími o neurologii
trochu s despektem hovořilo jako o oboru, v němž
se lékaři sice snaží něco diagnostikovat, ale jak-
mile zjistí, o co jde, už s tím nedokážou nic dělat,
v současné době to již neplatí. I v neurologii už
existují účinné léčebné postupy pro celou řadu
nemocí, by� dosud zůstávají takové, pro něž
kauzální léčbu zatím ještě nejsme schopni zajis-
tit, a musíme si proto pomáhat léčbou sympto-
matickou. Když už však hovořím o pokroku
v našem oboru, musím připomenout i moderní
zobrazovací metody, z nichž nejznámější je jistě
počítačová tomografie (CT) či magnetická rezo-
nance (MR). Ty nám pomáhají podstatně přes-

něji určit, o jaké onemocnění jde i v jaké loka-
lizaci, což opět vede k tomu, že terapie je pak cíle-
na podstatně lépe. 
� Je v tomto smyslu úroveň české neurologie
srovnatelná se západní Evropou a se světem?

Už předválečná československá neurologie
měla ve světě dobrý zvuk – za všechna slavná
jména, která jsou s ní spjata, připomenu pouze
jednoho ze zakladatelů neurologie u nás – aka-
demika prof. Kamila Hennera. I po 2. světové
válce byla československá neurologie na vysoké
úrovni a vzešlo z ní nemálo osobností (nejen
v Praze), které se úspěšně uplatnily a� už v emi-
graci, nebo doma ve spolupráci s předními
zahraničními neurologickými centry. Velkým
handicapem minulého režimu ovšem bylo
nedostatečné přístrojové vybavení neurologic-
kých klinik a dalších neurologických pracoviš�.
To se podstatně zlepšilo teprve po roce 1989. 

� Ovšem vyjdu-li z petice, která je uveřejněna
na webu České neurologické společnosti
www.czech-neuro.cz, pak nyní zase hrozí,
že neurologická pracoviště sice budou mít
kvalitní aparatury, ale začnou jim chybět
lékaři-neurologové... O co jde?

Pro přirozenou obměnu neurologů potřebu-
jeme zhruba 70 nových lékařů v tomto oboru
ročně. Zajistit je nebývalo problémem – zájem
mezi mediky a mladými lékaři o neurologii byl
vždy poměrně slušný. Situace se však stále dra-
matičtěji mění se změnami v postgraduálním
vzdělávání absolventů lékařských fakult. Za-
tímco dříve tady fungoval desítky let prověřený
kvalitní systém postgraduálního vzdělávání,
v zásadě obdobný, jaký existuje ve vyspělých
západoevropských státech, nyní se vracíme
do doby před nějakými sto a více lety. Absolvent
lékařské fakulty totiž musí od loňského léta
ke složení atestace nejprve projít předatestační
dvouletou povinnou praxí bu� v tzv. interním, pří-
padně v chirurgickém či jiném základním kmeni.
To znamená, že po tyto dva roky se – na rozdíl
od minulosti – bude dále vzdělávat například
v interně, nikoliv však v neurologii. Složí-li
po těchto dvou letech úspěšně písemné zkoušky,
teprve pak bude moci přejít na některé akredito-
vané školicí neurologické pracoviště a tam
se další tři roky připravovat na atestaci v našem

Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
přednosta Neurologické kliniky FTN-IPVZ,
předseda České neurologické společnosti
ČLS JEP

ČESKÁ NEUROLOGIE MŮŽE DOBROU POZICI VE SVĚTĚ ZTRATIT

PŘÍLEŽITOST PRO OBOR PO ROCE 1989 
BY NEMĚLA BÝT PROMARNĚNA

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd  14.1.2010  18:00  Page 2



3

Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) je celosvětově jednou z hlavních příčin nemocnosti
i úmrtnosti, a představuje tak významný zdravotnický problém nejen pro samotné 
pacienty, ale i pro zdravotnické systémy. Většinu (73 – 80 %) CMP tvoří příhody
ischemické, které vznikají nedokrvením mozkové tkáně, zbytek připadá na příhody
hemoragické, způsobené krvácením do mozkové tkáně nebo nitrolebních prostor
vyplněných mozkomíšním mokem.

oboru. Dříve se ovšem mladý začínající lékař
se zájmem o neurologii na samostatnou práci
ve svém oboru připravoval pět let (podobně jako
například dermatovenerolog a specialisté v ně-
kterých dalších oborech). Je nasnadě, že takovým
zkrácením přípravy utrpí její kvalita. Navíc
je jasné, že mnohý perspektivní lékař, který
se po dva roky postgraduálně vzdělává
na interně, už nebude chtít tuto dobu svým způ-
sobem ztratit, přejít do jiného oboru a v něm
se takříkajíc „od píky“ znovu začít odborně
vzdělávat. Zájem o náš obor tak zákonitě zeslabí.
Ke změně, o níž hovořím, ministerstvo zdravot-
nictví sáhlo bez konzultací (nejen) s naší od-
bornou společností a bez respektování jejího
názoru. V závěru loňského roku se snad začalo
blýskat na lepší časy, protože ministerstvo
po negativních ohlasech ze strany některých
odborných společností, mnoha studentů medicíny
i pacientů nakonec oznámilo, že provede analýzu
všech našich podnětů a po jejich vyhodnocení
podnikne případné další kroky. Ovšem nový sys-
tém už běží a v jeho důsledku na neurologická
oddělení v následujících dvou letech nepřijde
žádný nový lékař. Může to vést k uzavření
nejméně deseti neurologických oddělení v zemi
a na dalších neurologických klinikách a od-
děleních to určitě způsobí problémy zejména
se zajištěním pohotovostních služeb.

� Přesto se zeptám: Kam neurologie směřuje,
jaký asi bude vývoj tohoto oboru v nejbližších
letech?

Určitě budeme získávat stále více informací
ze vztahu struktury a funkcí nervové soustavy.
Zatím se totiž struktura a funkce studují spíše
paralelně. Budeme-li jejich vztah dokonaleji
znát, snáze pak budeme schopni z nervové tkáně
odstraňovat pouze to, co je špatné a nefunkční,
aniž bychom přitom narušili samotnou funkci.
Konkrétně například u některých nádorových
onemocnění mozku se dnes podávají cytostatika,
která sice ničí nádorové buňky, avšak mohou být
toxická i pro zdravé buňky. Takže jde o to najít
takové farmakologické metody, aby podávané
léky byly účinné a současně neškodily. To ovšem
znamená ujít ve farmakologii ještě velmi dlouhou
cestu. 

Jistě dojde i k dalšímu rozvoji zobrazovacích
vyšetřovacích metod. V našem oboru je kupří-
kladu z hlediska prevence důležité ultrazvukové
vyšetření všech čtyř tepen, které vstupují
do lebeční dutiny. Jejich zúžení o 30 až 50 %
už signalizuje riziko cévní mozkové příhody.
Podobně by bylo žádoucí dospět k vyšetřovacím
metodám, které získají informace například
o počínajícím ohrožení motorického systému.

Nepochybně se bude dál intenzivně rozvíjet
interdisciplinární výzkum, tedy spolupráce neu-
rologie s dalšími obory. Tak třeba výzkum
různých poruch už na buněčné úrovni může vést
k vysvětlení mnoha genetických postižení, nebo�
zatím víme málo o tom, jak probíhají procesy
na úrovni jednotlivých buněk, jejich skupin i celé
neuronální sítě. Díky stále většímu pokroku
výpočetní techniky však studium modelování
souvislostí neuronálních sítí už nemusí být
až tak vzdálenou budoucností. ♣

PREVENCE

Prevenci cévních mozkových příhod můžeme
rozdělit na primární a sekundární. Cílem
primární prevence je pokud možno minimalizo-
vat riziko rozvoje prvního iktu (především
u pacientů s cévními rizikovými faktory), cílem
sekundární prevence pak je minimalizovat
riziko jeho opakování. K tomuto účelu slouží
zvládnutí cévních rizikových faktorů, tedy léčba
chirurgická a endovaskulární (nitrotepen-
ná), a v případě ischemických iktů i léčba
antitrombotická.

� Primární prevence. Nejvýznamnějším
rizikovým faktorem pro rozvoj všech typů cévních
mozkových příhod je zvýšení krevního tlaku
(arteriální hypertenze). Tlak krve by měl být
tedy pravidelně kontrolován, přičemž u pa-
cientů s vysokým krevním tlakem se doporučuje
úprava životního stylu a individualizovaná léčba
medikamentózní s cílem dosažení normální 
hodnoty (120/80 mm Hg). Intenzivní léčba arte-
riální hypertenze je důležitá zvláště u diabeti-
ků, u nichž je riziko rozvoje cévní mozkové
příhody ještě vyšší. Součástí primární prevence
iktu jsou i pravidelné kontroly hladiny cho-
lesterolu v krvi (s jejich eventuálním snížením
úpravou životního stylu a léky – statiny), zákaz
kouření cigaret, zákaz nadměrné konzu-
mace alkoholu, doporučení pravidelné fy-
zické aktivity, diety s omezením soli a na-
sycených tuků a naopak bohaté na ovoce,
zeleninu a vlákninu a u obézních diety
redukční. 

Chirurgická léčba se uplatňuje v primární
prevenci ischemické iktu jen zcela výjimečně,
a to ve formě operace zúžení vnitřní krkavice,

ovšem pouze pacientů s vysokým rizikem CMP.
V primární prevenci hemoragických iktů může
být užita chirurgická a endovaskulární léčba,
například k odstranění cévních anomálií, u kte-
rých hrozí krvácení, respektive k omezení prů-
toku krve těmito anomáliemi. Antitrombotická
terapie využívaná v prevenci ischemických iktů
zahrnuje léčbu protidestičkovou (acetylsalicy-
lovou kyselinou) a antikoagulační (derivátem
dikumarolu) a uplatňuje se především u starších
a rizikových pacientů.

� Sekundární prevence. V jejím rámci by
měl být příslušný typ antitrombotické terapie
podáván všem pacientům, u kterých není tato
léčba kontraindikována, přičemž k protidestič-
kové léčbě by měly být v tomto případě přednost-
ně užity bu� kombinace acetylsalicylové kyseliny
s dipyridamolem, nebo samotný klopidogrel.
Nejdůležitější je opět léčba vysokého krevní-
ho tlaku a cukrovky. Pacientům po ischemic-
kém iktu, u kterých nebyla zjištěna jeho příči-
na v srdci, by měly být podávány léky snižující
hladinu cholesterolu v krvi (statiny), a to bez
ohledu na to, jaká je jeho hladina aktuálně. 
Režimová opatření jsou stejná jako v případě 
prevence primární. Na rozdíl od primární pre-
vence se však více uplatňuje léčba chirurgická
a endovaskulární, a to především u pacien-
tů s významným zúžením vnitřní krkavice.
Endovaskulární léčba může být však zvážena
i u pacientů s významným zúžením tepny přímo
v mozku. 

Základem sekundární prevence hemoragic-
kého iktu je opět léčba vysokého krevního tlaku
a režimová doporučení společná i pro ikty
ischemické.

DIAGNOSTIKA

Základním pomocným zobrazovacím vyšet-
řením využívaným k diagnostice všech typů CMP
je výpočetní tomografie (CT). CT již v časné
fázi odliší mozkové nedokrvení (viz obrázek č. 1)
a krvácení. Moderní modality tohoto vyšetření
umožňují také zobrazení nedokrvení v jeho vel-
mi časné fázi (viz obrázek č. 2) a rovněž změn
na cévním řečišti. 

Doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.,
FESO
Iktové centrum, Neurologická klinika
LF UP a FN Olomouc, 
člen International Liaison Committee
European Stroke Organisation 
a člen výboru Cerebrovaskulární sekce
České neurologické společnosti ČLS JEP

PREVENCE, DIAGNOSTIKA A LÉČBA CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU JE
NEDOKRVENÍ MOZKOVÉ TKÁNĚ

�
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Ještě více informací než CT přináší v této
fázi ischemického iktu vyšetření pomocí mag-
netické rezonance (MR – viz obrázek č. 3).
Jedna z modalit MR je pak opět využitelná pro
zobrazení změn cévního řečiště (viz obrázek č. 4).
Angiografické modality CT a MR jsou v současné
době schopné nahradit ve většině případů digi-
tální subtrakční angiografii, která sice stále
poskytuje nejkvalitnější zobrazení, ale současně
je metodou do značné míry rizikovou. 

Významnou diagnostickou metodu předsta-
vuje také ultrazvukové vyšetření, sloužící
nejen k zobrazením přívodných mozkových
i samotných mozkových cév, ale také k vyšetření
srdce, ve kterém může být často ukryta příčina
iktu. 

V diagnostice CMP se uplatňují rovněž
metody radionuklidové, a� už jde o jednofoto-
novou emisní výpočetní tomografii (SPECT), nebo
o pozitronovou emisní tomografii (PET), využí-
vanou především experimentálně. Nedílnou
součástí diagnostiky jsou také laboratorní
vyšetření, sloužící k odhalení rizikových faktorů
CMP, ale i k monitorování úspěšnosti jejich 
léčby v následném období, nebo v některých pří-
padech k potvrzení jednoho z typů hemoragic-
kého iktu (subarachnoidální hemoragie) a k ur-
čení jeho stadia.

TERAPIE

Léčba CMP musí být komplexní – s prevencí
a časnou léčbou komplikací. K tomuto účelu
slouží iktové jednotky a iktová centra.

Protože nejčastější příčinou nedokrvení moz-
ku je neprůchodnost mozkové tepny (uplatňuje
se až v 90 % případů), představuje zatím nejúčin-
nější léčbu ischemického iktu tzv. terapie reper-
fúzní. Jejím cílem je obnovit průtok krve v pří-
vodné mozkové nebo samotné mozkové tepně,
a zajistit tak přísun kyslíku a živin mozkovým
buňkám, které jsou schopny v oblasti tzv.
ischemického polostínu přechodně přežívat.
Zprůchodnění tepny sice probíhá u většiny
pacientů spontánně, ale dojde k němu většinou
až poté, co mozkové buňky odumřely. K urych-
lení rekanalizace lze použít farmakologických
nebo mechanických metod. Dosažení časné

rekanalizace mozkové tepny přitom výrazně
zvyšuje šanci pacientů na dosažení soběstačnosti
po 3 měsících po iktu. 

Základní reperfúzní léčbu představuje
intravenózní trombolýza (IVT), při které je
látka, rozpouštějící uzávěr, podána nitrožilně.
Tuto léčbu je možno v současné době použít
do 4,5 hodiny od rozvoje ischemického iktu. Počet
pacientů, kterým může být IVT podána, je tedy
limitován především jejich včasným příjezdem
do nemocnice, ale i přítomností některé z kon-
traindikací podání IVT. U pacientů s některými
z těchto kontraindikací by sice IVT mohla být
úspěšná, ale její podání by bylo spojeno se
zvýšením rizika prokrvácení mozkové tkáně.
Obecně platí, že účinnost IVT je poněkud nižší
v případech, kdy dojde k uzávěru některé
z hlavních mozkových tepen nebo dokonce vnitřní
krkavice. 

Proto se nyní výzkum soustře�uje na metody,
které by byly u těchto pacientů účinnější a při-
tom bezpečné. Například u akutní okluze
střední mozkové tepny je možností volby, a to
tentokrát během 6hodinového časového okna
od rozvoje příznaků, léčba intraarteriální.
Využívá se při ní nitrotepenného přístupu, při
němž je ředicí látka aplikována tenkým katétrem
přímo do místa uzávěru (tzv. intraarteriální
trombolýza). Ke zprůchodnění uzavřené tepny
se však experimentálně používá i řada mecha-
nických metod nebo dokonce ultrazvukové
vlnění. 

Při léčbě akutních ischemických iktů se lze
setkat i s léčbou chirurgickou. U některých,
především mladších pacientů s ischemickým

iktem střední mozkové tepny spojeným s otokem
mozku nebo ischemickým iktem mozečku
s útlakem mozkového kmene je možné použít
chirurgické odstranění časti lební kosti, ve
druhém případě také odlehčení odvodu mozko-
míšního moku.

K chirurgické terapii lze sáhnout i u ně-
kterých mozkových krvácení, například u pa-
cientů se zhoršováním stavu vědomí, u krvácení
uložených povrchně v mozkové polokouli nebo
naopak u krvácení do mozečku, u nichž je možno
použít otevřený operační přístup. U krvácení
v mozkových polokoulích, která jsou uložena
hluboko a utláčejí okolní struktury, je možno
zvážit odstranění krve pomocí nápichu. Chirur-
gická léčba, stejně jako léčba endovaskulární
eventuálně ozařování, se používají také k oše-
tření zdroje krvácení. Jinak je u mozkových krvá-
cení nejdůležitější opět léčba vysokého tlaku
krve.

ZÁVĚR

Celkově lze konstatovat, že v současné době
máme k dispozici stále více účinných a bez-
pečných metod určených k léčbě cévní mozkové
příhody. Většinu z nich však lze použít pouze bě-
hem velmi omezeného časového intervalu po roz-
voji iktu. 

Proto je velmi důležité, aby pacienti posti-
žení CMP, respektive jejich rodinní příslušníci
nebo další lidé v okolí, při rozvoji potíží ne-
prodleně zavolali záchrannou službu. Laik
není schopen odlišit rozvíjející se iktus od méně
závažných zdravotních poruch. Vždy je lepší,
pokud je pacient do nemocnice přivezen „zby-
tečně“ a po vyloučení iktu poslán domů, než aby
doma promeškal časový interval, během něhož
mohl být účinně léčen, a musel se potom řadu
měsíců či let potýkat s následky CMP. 

Ke zlepšení péče o pacienty s CMP dochá-
zí díky optimalizaci sítě iktových center a jed-
notek, které se na tuto léčbu specializují.
Pokračující výzkum léků užívaných v sekundární
prevenci pak umožňuje u řádně vyšetřených
pacientů minimalizaci rizika opakování cévní
mozkové příhody.

♣

�

Obr. č. 1: CT mozku, příčný řez. Nedokrvení v povodí střední mozkové tepny vlevo v důsledku jejího uzávěru. Obr. č. 2: Perfúzní CT mozku, příčný řez. Nedokrvení v povodí střední
mozkové tepny vlevo. Obr. č. 3: MR mozku, difúzí vážený obraz, příčný řez. Časné nedokrvení v povodí střední mozkové tepny vlevo. Obr. č. 4: MR angiografie, příčný řez. Uzávěr
střední mozkové tepny vpravo.
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Člověku s podezřením na mozkový infarkt lidé v jeho okolí pomohou jedině a nejúčinněji
tím, že okamžitě zavolají rychlou záchrannou službu, tedy telefonní číslo 155. Nějaká další
laická první pomoc v těchto případech možná není. Zdůrazňuje to MUDr. Michal Bar, Ph.D.,
přednosta Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. 

MUDr. Michal Bar,
Ph.D. 
přednosta
Neurologické kliniky
FN Ostrava, 
člen výboru 
České neurologické
společnosti ČLS JEP

MOZKOVÝ INFARKT: CO BYCHOM O NĚM MĚLI VĚDĚT

ROZHODUJÍ DOSLOVA MINUTY

„Kupodivu, z průzkumu, který se díky
MUDr. Robertu Mikulíkovi, Ph.D., konal přede-
vším v Jihomoravském kraji, vyplynulo, že o moz-
kovém infarktu je více poučena starší generace
než mladí, obvykle vzdělanější lidé. Osvěty zkrát-
ka není nikdy dost,“ říká MUDr. Michal Bar,
Ph.D., a připomíná, že už na jaře cerebrovas-
kulární sekce České neurologické společnosti
opět pro veřejnost uspořádá tradiční třicetidenní
kampaň k prevenci mozkového infarktu.

� Lze předem vypozorovat, že se v mozku
člověka schyluje k cévní mozkové příhodě?

Takové předzvěsti neexistují. Některé cévní
mozkové infarkty však probíhají ve velmi lehké
formě, jejich příznaky mají poměrně krátkodobé
trvání a takto postižený člověk se zpravidla i sám
spontánně uzdraví. Tyto lehčí příhody můžeme
tedy považovat za jakousi „předzvěst“ budoucího
mozkového infarktu s podstatně horším průbě-
hem a možnými trvalými následky. 

� Jsou některé skupiny lidí ohroženější? 
Určitě to jsou lidé starší 60-70 let, lidé s nad-

váhou a s nedostatkem pohybu, se zvýšenou
hladinou cholesterolu v krvi, s vysokým krevním
tlakem, cukrovkáři, kuřáci, nadměrní konzu-
menti alkoholu a samozřejmě lidé s pozitivní
rodinou nebo osobní anamnézou již prodělaného
mozkového infarktu. Pokud se několik riziko-
vých faktorů u jednoho člověka navíc sejde
v kombinaci, pak nebezpečí vzniku mozkového
infarktu je pro něho už skutečně značné.

� Jaké jsou nejčastější příčiny mozkového
infarktu?

Existuje několik častých příčin Vůbec nej-
častější je kardiální příčina vzniku cévní moz-

kové příhody. Při srdečních chorobách se může
vytvořit v srdci krevní sraženina, která se
následně utrhne a uzavře mozkovou cévu. Další
příčinou je cévní ateroskleróza, při které dochází
k nárůstu plátu v cévní stěně a k jejímu násled-
nému uzavření. Třetí hlavní příčinou bývá tzv.
lakunární infarkt, při němž se ucpávají malé
cévky v mozku. Na tomto místě hovoříme
o mozkových infarktech, které vznikají při
nedostatečném prokrvení mozkové tkáně. Dru-
hou skupinou cévních mozkových příhod jsou
krvácivé infarkty. Příčinou krvácení do mozku
je ruptura cévy nejčastěji vlivem hypertenzní
choroby. Krvácivé příhody tvoří asi 20 % všech
cévních mozkových infarktů.

� Může být člověku zasaženému mozkovým
infarktem poskytnuta laická první pomoc?

Nejčastějšími příznaky je ochrnutí levé či
pravé části těla, horní nebo dolní končetiny, pří-
padně obou stejnostranných končetin. Častá také
bývá porucha hybnosti tváře, ztráta schopnosti
mluvit, špatná artikulace, případně neschopnost
porozumět mluvenému slovu. Vzácněji může jít
například o poruchu chůze na způsob opileckého
vrávorání. Důležitá pro stanovení diagnózy je
rychlost vzniku příznaků. U mozkového infarktu
na rozdíl od jiných neurologických chorob tyto
příznaky vznikají náhle, doslova během minuty
či pouze několika minut. 

Člověku s podezřením na mozkový infarkt
lidé v jeho okolí pomohou jedině a nejúčinněji
tím, že okamžitě volají rychlou záchrannou
službu, tedy telefonní číslo 155. Zatím neexistuje
bezpečný a efektní lék, který by mohl být v teré-
nu takovému pacientovi podán. Dokonce ani
posádka sanitky nemůže pacientovi významněji
pomoci než tím, že jej rychle přepraví do nejbližší
nemocnice, která disponuje iktovou jednotkou.
V současné době existuje jediná účinná terapie,
a to okamžité znovuotevření okludované cévy
(rekanalizace cévy). Tato léčba je možná pouze
v prvních hodinách od vzniku mozkového infark-
tu, ale pouze na základě vyšetření provedených
v nemocnici. Proto znovu zdůrazňuji, že nej-
důležitější a jedinou účinnou pomocí v terénu
je rychlý transport člověka do nejbližší nemoc-
nice s iktovou jednotkou. Iktová jednotka je jed-
notka intenzivní péče specializovaná pro pacien-
ty s mozkovým infarktem. Akreditované iktové
jednotky fungují v celkem 22 nemocnicích v ČR. 

Problém nastává tehdy, je-li mozkovým
infarktem postižen člověk ve spánku anebo

je doma sám a není schopen si zavolat lékařskou
pomoc. Právě tito pacienti bývají přiváženi do
nemocnice pozdě, již po uplynutí doby vhodné
k léčbě. Tato doba je krátká a trvá pouze 4,5 ho-
diny od vzniku příhody. 

� Opravdu v ČR stačí 22 iktových jednotek?
Sí� iktových jednotek je i v porovnání se za-

hraničím u nás docela solidní. By� připouštím,
že některé regiony ji mají méně hustou. Napří-
klad Plzeňský či Olomoucký kraj zatím disponují
pouze jednou akreditovanou iktovou jednotkou.
Nicméně po celém území lze dodržet daný 45mi-
nutový limit od nahlášení případu rychlé zá-
chranné službě k dopravení pacienta sanitkou do
nejbližší nemocnice s iktovou jednotkou.

Obecně lze konstatovat, že v současné době
není problém vybudovat iktovou jednotku mate-
riálně , ale daleko obtížnější je sestavit a udržet
kvalifikovaný iktový tým složený z neurologa,
neurochirurga, kardiologa, psychologa, logopeda
a rehabilitačního pracovníka. Chybí erudovaný
a vzdělaný zdravotnický personál, proto je nutné
léčbu centralizovat do nemocnic se spádovou
oblastí 200 tisíc až 300 tisíc obyvatel. 

� Co se s pacientem na iktové jednotce děje?
Především okamžitě projde sérií vyšetření,

včetně využití počítačové tomografie nebo mag-
netické rezonance. Na základě výsledků vy-
šetření jsme schopni stanovit diagnózu a zahájit
léčbu. Jak jsem již uvedl, v současnosti je jediná
účinná terapie, a to okamžité znovuotevření oklu-
dované cévy (rekanalizace cévy). Tato léčba musí
být zahájena do 4,5 hodiny od rozvoje mozkového
infarktu. Nejběžněji se podává systémová trom-
bolýza, v některých centrech pacienti podstupují
endovaskulární mechanickou rekanalizaci. Poz-
dější léčba je již neefektivní, v dalších hodinách
dojde k ireverzibilnímu odumření mozkových
buněk vlivem nedostatku kyslíku. 

Zhruba první týden se pacient na jednotce
pečlivě monitoruje, aby se předešlo vzniku
vážných komplikací, jako je třeba hluboká žilní
trombóza, kardiální komplikace, embolie do plic,
zánět plic apod. 

Obvykle už druhý den nastupuje rehabili-
tace. Jedině takto komplexně pojatá léčba včetně
rehabilitace má naději vrátit člověka po pro-
dělaném mozkovém infarktu do běžného života
a učinit jej soběstačným. Hodně ovšem také
záleží na vůli pacienta i na podpoře a povzbuzení
svých blízkých příbuzných. 

V této fázi pacient také podstupuje řadu
dalších vyšetření vedoucí k objasnění příčiny
mozkového infarktu.

Během této doby zůstává pacient pod dohle-
dem neurologa, případně také kardiologa. Teprve
po určení příčiny mozkového infarktu a zavedení
preventivní léčby je pacient předán do péče prak-
tického lékaře. ♣
WEBY, KTERÉ SE MOHOU HODIT
� Sdružení pro rehabilitaci osob po cévní
mozkové příhodě: http://sdruzenicmp.cz/cz/
� Cerebrovaskulární sekce České neurologické
společnosti: http://www.cmp.cz/
� Informační portál: http://www.mozkovaprihoda.cz
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Parkinsonova nemoc (PN) postihuje 100 až 150 lidí na každých 100 tisíc obyvatel. 
Rozvoj idiopatické PN je typický v šestém až sedmém decéniu, přičemž tak onemocní asi
1 % osob starších 60 let. Začátek před 40. rokem věku je možný, vzácná je juvenilní forma
začínající v adolescenci. U formy s časným počátkem lze až ve 20 % případů očekávat
genetickou (dědičnou) formu PN. Genetická forma PN u pacientů s typickým rozvojem
v pozdějším věku je daleko vzácnější (ve zhruba 3 % případů).

PN patří mezi neurodegenerativní onemoc-
nění mozku, což znamená, že z dosud neobjas-
něné příčiny dochází k rychlejšímu úbytku ně-
kterých nervových buněk mozku, než by odpoví-
dalo normálnímu stárnutí. Pro rozvoj hybných
příznaků PN (tzv. parkinsonského syndromu, viz
diagnostická kritéria v tabulce) je podstatný úby-
tek buněk v podkorových strukturách mozku (tzv.
bazálních gangliích), produkujících nervový pře-
našeč dopamin (viz obrázek). Tento nedostatek
dopaminu je vyrovnáván léčebným účinkem far-
makologického posílení dopaminergního systému
– tzv. dopaminergní léčbou. Ačkoliv léčba
PN zlepšuje hybné příznaky, kvalitu života
a prodloužila život lidí s touto diagnózou, zatím
Parkinsonovu nemoc vyléčit neumíme, ani za-
stavit její průběh. Dokážeme však relativně
dobře léčit zejména hybné příznaky nemoci,
přičemž hovoříme o tzv. symptomatické léčbě.

NEMOTORICKÉ PŘÍZNAKY PN

S rozvojem onemocnění dochází i k úbytku
buněk produkujících jiné nervové přenašeče,
např. acetylcholin, serotonin či noradrenalin.
Nedostatek nervových přenašečů se projevuje
tzv. nemotorickými příznaky. Zatímco hybné
příznaky jsou přítomny u každého pacienta, pří-
znaky nemotorické se mohou v různé míře kom-
binovat nebo se neprojeví u pacienta vůbec.
Podstatné je, že nemotorické příznaky významně
ovlivňují kvalitu života nemocného a jsou často
obtížněji léčitelné než hybné příznaky. 

Patří k nim projevy psychiatrické (např.
deprese, panické ataky, demence), poruchy
cítivosti, příznaky vegetativní (častá je zác-
pa, někdy i potíže s močením a erekcí) a poruchy
spánku. Po deseti a více letech rozvoje onemoc-
nění bývá hlavním problémem výrazné kolísání
(fluktuace) hybného stavu během dne (střídání
dobrého a špatného stavu, většinou v závislosti
na časování léků), ale i příznaky, nereagující
nebo jen velmi omezeně odpovídající na dopami-
nergní léčbu. Mezi takové příznaky náleží těžká
porucha chůze se „zamrznutím“, nerovno-
váhou a pády, porucha polykání, řeči, dep-
rese, zrakové halucinace (poruchy vnímání;
vidiny), bolesti, močová inkontinence, de-
mence. Riziko demence roste obecně se zvyšu-
jícím se věkem nemocného, je však až šestkrát

častější než v běžné populaci srovnatelného věku.
Demence zvyšuje zátěž pečovatelů a výrazně
zkracuje délku života nemocného. 

HYBNÉ PŘÍZNAKY PN A DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA

Diagnózu pravděpodobné PN stanoví lékař
na základě klinického obrazu, tj. podle typických
hybných projevů onemocnění. PN začíná obvykle
asymetricky na jedné končetině a později na
jedné straně těla, než se v průběhu 1 až 3 let
rozšíří i na stranu druhou. Prvním příznakem
může být třes v klidu, který zpočátku mizí při
cíleném pohybu, svalová ztuhlost nebo vcelku
nenápadné poruchy hybnosti (únavnost
pohybů, nešikovnost). 

U jiných pacientů se první příznaky projeví
na trupovém svalstvu a záhy jsou postiženy stoj

Doc. MUDr. Irena Rektorová,
Ph.D.
Centrum pro abnormální pohyby
a parkinsonismus, 
1. neurologická klinika LF MU,
FN u sv. Anny, Brno

KDYŽ NASTANE RYCHLEJŠÍ ÚBYTEK NĚKTERÝCH NERVOVÝCH BUNĚK MOZKU

PARKINSONOVA NEMOC 
a chůze. Pacient s PN zaujímá strnulou polo-
hu, málo se hýbe, mluví tichým a monotón-
ním hlasem, píše malými písmeny. Obličej
je nehybný, maskovitý, nemění se s emoce-
mi, mrkání je méně časté. Zvláš� obtížné
je zahájení pohybu. Pacient se musí soustře-
dit na provedení pohybů, které dříve prováděl
automaticky. Obtížně provádí různé pohyby
současně, např. mluvení a zapínaní knoflíku. 

Často jsou ovšem charakteristické hybné
příznaky PN předcházeny nespecifickými pří-
znaky, jakými jsou například únava, ztráta
čichu, deprese, zácpa, svalové bolesti. Cha-
rakteristické je, že klinický obraz se mění v čase
a je individuální. 

V době rozvoje hybných příznaků je diagnos-
ticky nejpřínosnějším testem hodnocení odpovědi
na léčbu obsahující levodopu (z léku se v mozku
vytváří dopamin). Některá pomocná vyšetření
nám pomohou odlišit jiné příčiny parkinsonského
syndromu (například zobrazovací vyšetření
mozku), ale žádné vyšetření během života
nemocného nám nestanoví jednoznačnou dia-
gnózu PN. Klinická kritéria pro stanovení dia-
gnózy PN (viz tabulka) vycházejí z klinicko-pato-
logických studií (tj. z výsledků porovnání pří-
znaků v průběhu nemoci s patologickými
známkami svědčícími pro PN, čerpáno bylo
z nálezů mozkové banky ve Velké Británii).

Zároveň je nutné vyloučit jiná onemoc-
nění projevující se parkinsonským syndro-
mem. Existují jiná vzácnější neurodegenerativní
onemocnění mozku s parkinským syndromem,
ale je třeba pátrat také např. po úrazech hlavy,
cévních mozkových příhodách nebo zánětu moz-
ku a léčbě některými léky, které mohou navodit
parkinsonský syndrom.

LÉČBA HYBNÝCH PŘÍZNAKŮ PN

V současnosti máme pro léčbu hybných pří-
znaků PN k dispozici celou řadu léků působících
na dopaminergní systém (dopaminergní terapie).
Patří k nim levodopa – dosud nejúčinnější lék,
kterým je dříve nebo později léčen každý pacient
s PN. Léčbu u mladších jedinců zahajujeme větši-
nou jinými přípravky, zejména agonisty dopami-
nových receptorů (DA agonisty), v některých pří-
padech selegilinem, rasagilinem či amantadi-
nem. Při nedostatečném efektu nebo fluktuacích
stavu rozdělujeme léčbu do více denních dávek
a kombinujeme levodopu s dalšími léky. S vý-
hodou lze použít DA agonisty s prodlouženým
24hodinovým uvolňováním ve formě tablety nebo
kožní náplasti. 

Je nutné sledovat i možné nežádoucí
účinky. K těm běžným a snadno řešitelným
patří pocit na zvracení a zvracení, při vyšších
dávkách dopaminergní terapie (zejm. DA ago-
nistů) může dojít k zrakovým halucinacím (vi-
dinám) a jiným psychiatrickým komplikacím,

Tabulka:
Klinická kritéria pro diagnostiku PN
Pro klinickou diagnózu PN musí být 
přítomna:

� bradykineze (progresivní snížení rychlosti a am-
plitudy všech pohybů, porucha zahájení chtěného
pohybu) a nejméně jeden z následujících příznaků: 
� svalová ztuhlost;
� klidový třes ;
� nerovnováha, která není způsobená jinou 
poruchou, např. zrakovou, rovnovážného ústrojí 
nebo mozečkovou.

Diagnózu PN dále podporují tyto příznaky:

� jednostranný začátek;
� přítomnost klidového třesu;
� progresivní průběh (postupné zhoršování
příznaků v čase);
� přetrvávající asymetrie s těžším postižením
na straně začátku;
� významná odpově� na levodopu (70%-100%
zlepšení hybného stavu; levodopa je hlavním
a stále nejúčinnějším lékem v léčbě PN);
� výrazné, vůlí neovladatelné pohyby (hlavně
rychlé kroutivé pohyby končetin, někdy i šíje
a trupu) po podání levodopy (jde o možný
nežádoucí efekt déletrvající léčby). 
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otokům dolních končetin, zvýšené denní spavosti
i jiným vzácnějším nežádoucím účinkům. 

Léčbu vždy „šijeme na míru“ daného pacien-
ta. Mimo popsané přípravky lze použít preparáty
obsahující entacapon či tolcapon, zvyšující biolo-
gickou dostupnost levodopy a prodlužující efekt
jejích jednotlivých dávek. U těžších stavů s ne-
hybností lze přechodně za hospitalizace na neu-
rologii použít nitrožilní infuse s amantadinem. 

INVAZIVNÍ LÉČBA

Mezi invazivnější přístupy dlouhodobé léčby
u pacientů nedobře kompenzovaných na stávající
tabletové terapii patří u vhodných kandidátů
chirurgie Parkinsonovy nemoci. Provádí se
stereotaktické zavedení elektrody do pod-
korového (subtalamického) jádra mozku
oboustranně s jeho následnou chronickou
elektrickou stimulací (jak je podrobněji po-
psáno na straně 12 a 13 této přílohy). Další mož-
ností je celodenní kontinuální podávní le-
vodopy v gelu speciální pumpou přímo do
tenkého střeva (prostřednictvím tenké hadičky
neboli PEG, tj. perkutánní gastrostomie). Ago-
nisty dopaminových receptorů lze podávat také
kontinuálně v podkožních infusích opět
prostřednictím speciální pumpy. 

Všechny zmiňované invazivnější možnosti
léčby (chirurgie, pumpy) jsou vyhrazeny pro přís-
ně indikované pacienty ve specializovaných
Centrech pro léčbu PN. V současnosti jsou tato
centra tři v ČR, autorka pracuje v jednom z nich. 

K léčbě PN vždy patří pravidelné cvičení.
Pacient by proto měl mít přístup k cílené rehabi-
litaci, logopedické péči (rehabilitaci řeči), podle
potřeby i k psychoterapii, poradenství a sociál-
ním službám. V tomto ohledu připadá významná
role pacientské společnosti (Společnost Parkin-
son – viz http://www.parkinson-net.cz/, s jed-
notlivými kluby ve větších městech ČR). ♣

Parkinsonova nemoc se vyznačuje zejména
úbytkem nervového přenašeče (dopaminu)
v bazálních gangliích

Úbytek dopaminu lze zobrazit pomocí vyšetření mozku
jednofotonovou emisní tomografií (SPECT), například
s látkou 123I-FP-CIT. Snížené vychytávání látky v mozku
koreluje s úbytkem dopaminu. Obrázek znázorňuje rozdíl
mezi normálním a patologickým rozložením a intenzitou
vychytávání 123I-FP-CIT v bazálních gangliích. Vyšetření
má sice význam v diferenciální diagnostice, ale neodliší
PN od parkinsonismu při jiném neurodegenerativním nebo
cévním postižení mozku. 

Vlevo: Normální obraz: U zdravých jedinců se zobrazí
symetrické vychytávání látky 123I-FP-CIT v bazálních 
gangliích (rohlíčkovitý tvar)
Vpravo: Parkinsonova nemoc: U pacientů s PN se zobrazí
úbytek vychytávání látky 123I-FP-CIT v bazálních gangliích
(ztrácí se rohlíčkovitý tvar)

Ještě donedávna diagnóza roztroušené skle-
rózy často pro pacienta znamenala v jejím
konečném stadiu život na kolečkovém křesle.
Až do poloviny minulého desetiletí byly možnosti
léčby této choroby, jejíž příčina není dosud
známa, velmi omezené. 

Výraznou naději na lepší průběh nemoci při-
neslo zavedení interferonů beta a glatiramer
acetátu do léčby koncem minulého století. Díky
tomu řada pacientů dosáhla alespoň stabilizace
nemoci se snížením počtu relapsů, a mohla se tak
věnovat svým pracovním i rodinným povinnos-
tem. Stále však šlo o léčbu, jejíž ambicí nemůže
být zlepšení funkčního stavu nemocných, ale
pouhé pozdržení aktivního průběhu nemoci.
Dosud přetrvává většinový názor, že roztroušená
skleróza lze pouze zpomalit, že její konec je stej-
ný a nevyhnutelný – jen záleží na délce trvání
a agresivitě průběhu nemoci. 

VÝVOJ NOVÝCH LÉKŮ DÁVÁ NADĚJI

V poslední době však dochází k bouřlivému
vývoji nových léčiv, které na základě zatím prove-
dených studií slibují velmi razantní efekt s při-
jatelným profilem a frekvencí nežádoucích účin-
ků. Některé léky, které se v případě splnění indi-
kačních kritérií již dostaly do užívání v rámci
běžné klinické praxe, nabízejí možnost dlouho-
dobé remise, a to nejen v klinickém obrazu nemo-
ci, ale i při zobrazení mozkové tkáně pomocí mag-
netické rezonance. Ta představuje nejvýznam-
nější metodu pro posouzení subklinické aktivity
nemoci. Zobrazuje vnitřní orgány a tkáně a po-
skytuje dvourozměrné nebo trojrozměrné obrazy
jednotlivých orgánů či jiných struktur, aniž
by byl pacient vystaven radiačnímu záření.

Provedené studie s natalizumabem, což
je protilátka proti molekule na povrchu někte-
rých bílých krvinek (lymfocytů), s jejíž pomocí
se lymfocyty přichytávají k cévní stěně a pro-
stupují do místa zánětu (tedy v případě roztrou-
šené sklerózy do mozku a míchy), naznačily
možnost obnovit některé ztracené neurologické
funkce u pacientů s vysokou aktivitou nemoci.
Při této léčbě totiž existuje možnost modulace
zánětu a obnovy myelinových vláken centrálního

nervového systému, jak potvrdily výsledky ně-
kterých studií z nedávné doby. Myelin je tuková
substance, která obaluje, chrání a vyživuje ner-
vová vlákna a je nezbytná pro správné vedení
vzruchu nervem.

V současné době vykazují podobně slibné
výsledky nejen další léčiva v infuzních formách,
ale nadějně se jeví i několik preparátů podá-
vaných v tabletové formě. Zřejmě je otázkou
několika málo let, kdy alespoň některá z těchto
léčiv proniknou do běžné klinické praxe speciali-
zovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy.

AKTIVNÍ ŽIVOT PACIENTŮ JE DŮLEŽITÝ

Nové léčebné přístupy by měly radikálně
změnit vyhlídky nemocných s roztroušenou skle-
rózou na průběh jejich choroby a významně zlep-
šit kvalitu života, včetně jejich schopnosti zařa-
zení do běžného pracovního procesu s pozitivním
socioekonomickým dopadem. Nemocní již nemusí
prožívat děsivé sny o kolečkovém křesle, které
pro ně zdaleka není nutnou realitou. Naopak
se mohou plně věnovat práci i různým aktivitám
ve volném čase. Aktivní život pacientů s roztrou-
šenou sklerózou považujeme za velmi důležitý,
nebo� přispívá k udržení běžné fyzické i duševní
kondice a snižuje úroveň nezdravého stresu,
který je pro tuto nemoc imunologicky nevýhodný.

Léčba se tak nyní, ve srovnání s možnostmi
před dvěma desetiletími, stává nadějnější kapi-
tolou nejen pro nemocné. Lepší kvalitu života
nemocných jistě ocení i jejich blízcí, kteří již ne-
budou tolik zatíženi dlouhodobou, často i celoden-
ní péčí o své příbuzné. Dobrý pocit z léčby mohou
mít i neurologové, kteří svým pacientům mohou
nabídnout účinnější léčbu, a podílet se tak
na zlepšení kvality jejich života. ♣

Roztroušená skleróza je definována jako autoimunitní onemocnění – tedy stav,  
kdy imunitní systém napadá vlastní tkáně organismu, v tomto případě struktury 
centrálního nervového systému. Na jeho spuštění se podílí mnoho různých faktorů, 
například některá virová onemocnění, stres, porod nebo potrat, různé zevní zásahy 
do imunitního systému; významná je genetická dispozice daného jedince, životní prostředí
a další, většinou neznámí činitelé.

KOLEČKOVÉ KŘESLO NEMUSÍ BÝT PRO NEMOCNÉ NEVYHNUTELNOU REALITOU

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA:
MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MS centrum, 
Neurologická klinika FN Ostrava
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LÉČBA TĚŽKÉ SPASTICITY INTRATEKÁLNÍM BAKLOFENEM

PUMPA, KTERÁ VRACÍ PACIENTY DO ŽIVOTA
Podávání baklofenu do intratekálního prostoru pomocí katétru, do něhož se lék 
kontinuálně dávkuje implantabilní programovatelnou pumpou, v žádném případě postup
roztroušené sklerózy nebo jiného onemocnění se spasticitou nezastaví, ani těžce 
spastickému pacientovi nevrátí původní svalovou funkci. Nejde o léčbu nemoci jako takové,
nýbrž jejích důsledků. Díky této léčbě se pacient lépe pohybuje než dosud a zbaví
se těžkých svalových spasmů, významně se zlepší kvalita jeho života a často se dokonce
může vrátit k činnostem, které dělal, než u něho nemoc dostoupila do těžkého stadia.

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., tak cha-
rakterizuje léčbu pacientů s těžkou generalizo-
vanou spasticitou v pokročilém stadiu roztrou-
šené sklerózy, u nichž se podávání antispastik
v tabletách už míjí účinkem, a to ani v dávkách,
jejichž překročení by u pacientů vyvolalo extrém-
ní nežádoucí vedlejší účinky. Těmto pacientům
nezabírají léky proti bolesti, ani nepomáhá reha-
bilitační léčba.

� Na čem je léčba roztroušené sklerózy
intratekálním baklofenem založena?

Zjednodušeně lze říci, že spočívá v dodání
přesného množství baklofenu přímo do nervové-
ho systému, konkrétně do tzv. intratekálního
prostoru (odtud používaný termín „intratekální
baklofen“), tedy do prostoru v páteři ohraniče-
ného míšními plenami a vyplněného mozkomíš-
ním mokem, což umožňuje rychlé a efektivní
vstřebání léku. V porovnání s perorální farmako-
logickou léčbou tak lze dosáhnout klinického
účinku při stokrát nižší dávce. Tyto možnosti
se otevřely teprve v 80. letech minulého století,
kdy byly vyvinuty systémy, které se implantují
do těla pacienta. Jsou naplněny účinným lékem,
který katétr odvádí přímo k míše, kde je to
z medicinského hlediska nejvýhodnější. 

Nemusí tedy jít jen o pacienty se spasticitou
v důsledku roztroušené sklerózy, ale také
o nemocné s chronickým míšním poraněním,
například po zlomenině obratle při autoneho-
dách apod. Spasticita patří mezi závažné kli-
nické projevy poškození centrálního nervového
systému různého původu a lokalizace (roztrou-
šená skleróza, úraz mozku a míchy, nádor apod.)
a je charakterizována nadměrným zvýšením
svalového napětí. Výrazně zhoršuje pohyblivost
nemocných, doprovodné spasmy vyvolávají boles-
ti, je ovlivněna kvalita života nemocných. První
pumpy s baklofenem začal v České republice
implantovat v polovině minulého desetiletí profe-
sor Houdek na Neurochirurgické klinice FN
v Olomouci, kde je i centrum pro léčbu těžké
spasticity pro Moravu a Slezsko. V Čechách
funkci takového centra od roku 2003 plníme
my v pražské Nemocnici Na Homolce. V součas-
nosti máme implantované baklofenové pumpy
u více než 20 pacientů, z nichž polovina trpí

roztroušenou sklerózou, zatímco druhá polovina
má míšní poranění. Centrum pro dětské pacienty
je v Praze ve Fakultní nemocnici v Motole. Kromě
toho existují další centra, která se zaměřují
na léčbu nenádorové chronické bolesti a do intra-
tekálního prostoru místo baklofenu vpravují pop-
saným způsobem morfin. 

� Co implantaci pumpy pacientovi
s roztroušenou sklerózou předchází?

Pacienty nám vytipovávají odborná centra
pro roztroušenou sklerózu nebo spinální jednot-
ky. My prostudujeme jejich zdravotnickou doku-
mentaci a určíme, zda jde skutečně o vhodné
pacienty podle podmínek, které jsem již uvedla.
Pokud pacient v tomto prvním sítu vyhoví,
pozveme ho na tří až čtyřdenní hospitalizaci,
během níž jej testujeme, zda by pro něj případná
implantace pumpy byla opravdu přínosná.
Kromě toho mu podrobně vysvětlujeme, v čem
zavedení pumpy a její přínos spočívá, i to,
že ho takto z roztroušené sklerózy nevyléčíme,
ale umožníme mu lépe zvládnout těžkou spastic-
itu. Probíhá-li vše v pořádku, pacient následně
postoupí terapeutický test, v němž mu bu� lum-
bální punkcí nebo zavedením katétru do mozko-
míšního moku v páteřním kanálu postupně
vpravujeme jednotlivé dávky baklofenu, odstup-
ňované od nejnižší, nejčastěji 50 mikrogramů
(miliontin gramu), až po nejvyšší 100 mikro-
gramů. Pacienta monitorujeme a sledujeme, jak
reaguje. Jestliže se pozitivní účinek, tedy
výrazné uvolnění svalů a ústup spasmů, dostaví
mezi 2. a 6. hodinou po podání první, nejnižší
dávky, můžeme téměř s jistotou říci, že pacient
je „náš“. Pochopitelně sledujeme zároveň mnoho
dalších funkcí – tlak, puls, dechové funkce, pro-
vádíme neurofyziologické testy, zajímáme se o to,
jak se pacient sám subjektivně cítí, zda nezvrací

nebolí ho hlava apod. Už v této fázi zjiš�ujeme,
jaká dávka baklofenu je pro pacienta účinná, aby
byla přijatelná jak z klinického hlediska, tak
z jeho subjektivního pohledu. Teprve potom
se může přikročit k implantaci pumpy a zavedení
katétru.

� Jak tato operace probíhá?
Neurochirurg pacientovi během hodiny až

dvou v celkové anestezii nejprve zavede katétr,
tedy tenkou ohebnou hadičku, do mozkomíšního
moku v intratekálním prostoru tak, aby se konec
katétru nacházel ve výši 9. až 10. hrudního obra-
tle (chceme-li více ovlivnit spasticitu na horních
končetinách, pak se vývod zavádí výše, třeba
až k 1. hrudnímu obratli). Poté se katétr fixuje
a vede v podkoží dolů do oblasti zad, kde se spo-
jkou napojí na další katétr, který se přivádí
k pumpě. Ta je implantována do malého řezu
v podkožní kapse, kvůli pohodlí pacienta
nejčastěji v dolní části břicha (pod úrovní pasu).
Pumpa i oba katétry jsou při běžném pohledu
v těle skryté, jsou znát pouze u velmi štíhlého
člověka. 

� Jak pumpa funguje?
Titanová pumpa je poháněna vlastní baterií,

jejíž životnost u nejnovějších přístrojů činí zhru-
ba sedm let. Po vybití generátoru pumpy se ne-
vyměňuje jen baterie, nýbrž celá pumpa, přičemž
silikonový katétr – není-li poškozen či uvolněn,
se v těle pacienta ponechává původní. Pumpa
je řízena ovladačem, který se přikládá k tělu.
Jsou dva typy ovladačů – lékařský, jímž se mj.
pumpa programuje, a pacientský, kterým si spo-
lupracující pacient sám může (umožní-li to lékař
naprogramováním pumpy) dávku každý den jed-
norázově i dvakrát třikrát přidat (podat tzv.
bolus), celkem však nanejvýš o 10 % denně.
Pumpa mívá dvacetimililitrový rezervoár, který
je plněn roztokem baklofenu, nejčastěji v koncen-
traci 500 či 2000 mikrogramů v každém mililitru.
Lékařským týmem je pumpa naprogramována

Doc. MUDr.
Ivana
Štětkářová,
CSc.
Neurologické
oddělení
Nemocnice
Na Homolce
Praha,
Neurologická
klinika
3. LF UK
v Praze

Baklofenová pumpa může pomoci nejen
pacientům se spasticitou v důsledku

roztroušené sklerózy, ale také nemocným 
s chronickým míšním poraněním, 
například po zlomenině obratle 

při autonehodách apod.
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� Může implantace pumpy přinést nějaká
rizika?

Implantace je operačním výkonem a ten
je vždy rizikem. Je třeba počítat s možným zane-
sením infekce, tvorbou drobných hematomů v ob-
lasti implantované pumpy apod. Z přehledu 
literatury vyplývá, že pokud se v souvislosti
s implantací pumpy přece jen dostaví nějaký
problém, pak přibližně ve dvou třetinách případů
za ním stojí katétr. Jde o tenkou flexibilní ha-
dičku, jejíž konec se volně vznáší v intratekálním
prostoru, kde se může posunout, nebo může být
uskřípnut či dokonce pře�at výběžky obratlů. Pak
je ovšem nutno chirurgický zákrok zopakovat
a katétr znovu zavést a upevnit. Ale podotýkám,
že v praxi našeho centra od roku 2003 jsme
takový případ zaznamenali pouze dvakrát. 

� Jestliže u perorální farmakoterapeutické
léčby podáváním stále vyšší dávky léku
v tabletách lze dojít až na určitou hranici,
za níž už lék přestává působit a další zvýšení
dávky by naopak způsobilo extrémní nežádou-
cí vedlejší účinky, nemůže k podobnému jevu
dojít i u intratekálního baklofenu?

Pro baklofen si lidský organismus naštěstí
takovou toleranci nevytváří jako třeba u již

zmíněného morfinu. Z literatury víme, že toler-
ance na baklofen se popisuje u 5 až 10 % pacien-
tů. V našem centru jsme tento problém řešili
pouze u dvou pacientů. Existuje vcelku jedno-
duchá metoda, wash out, tedy vyplavení či vymytí
léku z organismu, nebo chcete-li „baklofenové
prázdniny“, během nichž pacienta od přísunu
léku na několik týdnů až měsíců „odpojíme“.
Upozorňuji, že délka takových „prázdnin“ je pří-
pad od případu velmi individuální. Pravda, wash
out znamená pro pacienta návrat spasticity
a dočasnou ztrátu komfortu, na jaký si zvykl, ale
poté lze opět funkci pumpy obnovit. 

� Jaké bývají další osudy pacientů, jimž byla
implantována baklofenová pumpa?

Jeden náš pacient úspěšně absolvoval baka-
lářské studium a pokračuje v magisterském. Dal-
ší náš pacient na vozíku kontroluje, zda bezbar-
iérové přístupy do úřadů a firem jsou opravdu
bezbariérové. Zkrátka, registrujeme mnoho dojí-
mavých životních osudů, jež do odborné literatu-
ry snad ani nepatří, ale které dokládají, že léčba
těžké generalizované spasticity intratekálním
baklofenem vrací pacienty do plnohodnotného
života, by�, jak stále a znovu upozorňuji, samot-
nou nemoc nevyléčí a její příčiny neodstraní. ♣

tak, aby do intratekálního prostoru automaticky
a kontinuálně dodávala stanovenou denní dávku.
Jakmile náplň rezervoáru dochází, pumpa na to
sama upozorní jemným pípáním. Snadným vý-
počtem lze i dopředu určit, kdy náplň klesne
na dva mililitry, tedy na minimální rezervu, kdy
je třeba pumpu doplnit. To se děje ambulantně
v našem centru zavedením jehly přes kůži do re-
zervoáru pumpy jednou za čtvrt až půl roku,
a to podle výše denní dávky a koncentrace ba-
klofenu. Při té příležitosti pacienta pečlivě klin-
icky zkontrolujeme včetně toho, zda nemá uvol-
něný katétr (doplněním rtg vyšetření). S implan-
tovanou pumpou lze létat letadlem, projít
vyšetřením magnetické rezonance nebo výpočet-
ní tomografie (CT) apod. 

Implantace baklofenové pumpy 
do podkožní kapsy na břiše
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Zodpovězme si několik nejčastějších základ-
ních otázek, které se k této nemoci vztahují.

� Je epilepsie časté onemocnění? Re-
lativně ano, v naší zemi jí trpí asi 70 tisíc lidí.
Je potřeba odlišovat epilepsii jako chronickou
nemoc s opakujícími se záchvaty a situace, kdy
se objeví ojedinělý záchvat jako příznak akutního
postižení mozku, například krvácení, úrazu nebo
zánětu. Takový provokovaný záchvat epilepsii
ještě neznamená.

� V jakém věku se může epilepsie obje-
vit a jaké jsou příčiny? Epilepsie může začít
v jakémkoli věku, nejčastěji to bývá v prvním
roce života a u seniorů, tedy osob po 65. roce
věku. Příčiny jsou různorodé a podmiňují roz-

manitost záchvatů i úspěšnost léčby u jednot-
livých pacientů. Neměli bychom proto mluvit
o epilepsii jako o jedné nemoci, která je u všech
stejná. Existují různé typy epilepsií, z nichž
některé jsou podmíněny genetickou poruchou
nebo vrozenou odchylkou ve stavbě mozku; jiné
vznikají jako následek proběhlého onemocnění
mozku; další jsou zase projevem nádoru nebo
cévní malformace. 

� Jak poznáme epileptické záchvaty?
Většina lidí si pod epileptickým záchvatem před-
staví náhlou poruchu vědomí s křečemi všech
končetin. Ale takové záchvaty část pacientů 
mít vůbec nemusí nebo u nich vymizejí po na-
sazení léčby. Jiné typy záchvatů většinou bývají
méně nápadné, některé mohou i zcela uniknout
pozornosti. Při některých má pacient zvláštní
vjem, většinou vždy stejný, který následně po-
píše. Při jiných záchvatech má záraz v činnosti,
řeči, nebo vykonává automaticky nějaké nesmy-
slné pohyby. Pokud je osloven, reaguje nepřesně
nebo nezareaguje vůbec. Záchvaty trvají vět-
šinou desítky vteřin až několik minut,
po vlastním záchvatu může trvat i delší dobu,

než se pacient opět vrátí do zcela normálního
stavu. V tomto období může přetrvávat zma-
tenost, někdy porucha řeči nebo porucha
hybnosti některé končetiny. U některých
pacientů se objevují záchvaty velmi krátkého
trvání – ani ne sekundové záškuby končetin nebo
pár vteřin trvající výpadky pozornosti. 

� Jak stanovíme diagnózu epilepsie?
Diagnóza je stanovena na základě popisu zá-
chvatů pacientem a/nebo jeho okolím. Je-li popis
záchvatu nepřesný či zcela chybí, je stanovení
správné diagnózy v řadě případů obtížné.
Základním pomocným vyšetřením je pak elek-
troencefalografie (EEG), při které se snímá
elektrická aktivita z povrchu hlavy. EEG může
u části pacientů podezření na epilepsii potvrdit,
ale v některých případech může být záznam

i zcela normální. To je způsobené jednak krátkou
dobou (20 minut) běžného EEG natáčení, jednak
tím, že epileptické výboje malého rozsahu nebo
vycházející z hloubky mozku nemusí být vůbec
zaregistrovány. V případě pochybností může
pomoci stanovit diagnózu až dlouhodobé video-
EEG monitorování, kdy se u hospitalizovaného
pacienta nepřetržitě po dobu několika dní
současně snímá EEG a video, takže se podaří
záchvaty zachytit. EEG nám naznačuje, jak
mozek funguje, zobrazovací metody pak ukazují,
jak mozek vypadá. Zavedení magnetické rezo-
nance jako vyšetřovací metody zobrazující
strukturu mozku znamenalo převrat ve schop-
nosti odhalit příčinu epilepsie u velkého počtu
nemocných a u některých z nich umožnilo také
léčit epilepsii operací mozku (viz níže).

� Jak je léčba epilepsie úspěšná? Posled-
ních deset let přineslo řadu nových léků urče-
ných pro léčbu epilepsie. Mnohé z nich jsou pa-
cienty lépe snášené – mají méně nežádoucích

Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Motol,
Neurologická klinika 2. LF UK
a FN Motol, 
Neurochirurgická klinika 1. LF UK,
IPVZ a ÚVN, Praha

Epilepsie byla vždy zahalena závojem
tajemnosti a strachu a do určité míry tyto
pocity ve společnosti stále přežívají. 
Touto chorobou trpěla i řada význačných 
osobností, podle některých zdrojů například
Alexander Veliký, César, Johanka z Arku,
Napoleon Bonaparte, Dante Alighieri,
F. M. Dostojevskij, Isaac Newton, 
Alfred Nobel… Jaká je však epilepsie
ve skutečnosti a co přinesla pacientům
trpícím touto chorobou moderní medicína?

SVATÁ NEMOC, NEBO POSEDLOST ĎÁBLEM?

EPILEPSIE MÁ MNOHO TVÁŘÍ

Nahoře: Magnetická rezonance mozku. 
Foto: archiv KZM UK 2. LF a FN Motol

Vlevo: Měření EEG aktivity z povrchu mozku při operaci.
Foto: archiv autora
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účinků, ale v účinnosti zatím jen o málo přesahu-
jí léky starší. Úspěšnost léčby se odvíjí zejména
od typu epilepsie; obecně lze pomocí léků plně
potlačit záchvaty až u 70 % nemocných. Vymizení
záchvatů, by� dlouhodobé, však neznamená plné
vyléčení, a proto řada pacientů musí léky užívat
dlouhodobě až celoživotně. Některé typy epilep-
sie v dětském věku ovšem mají příznivý průběh
a záchvaty v období puberty samy ustanou a další
léčba již není nutná. Asi 30 % pacientů má
i po vyzkoušení několika léků nadále záchvaty.
V případech, kdy přetrvávající záchvaty význam-
ně ovlivňují život pacienta a kdy se podaří určit
v mozku místo jejich původu, lze pacientům
nabídnout možnost operačního řešení – odstra-
nění ložiska. Jestliže se místo začátku záchvatů
u pacientů refrakterních na léčbu určit nepodaří,
je možné použít metodu stimulace bloudivého
nervu. Ta spočívá v zavedení podkožního ge-
nerátoru (podobného jako u kardiostimulátoru)
a jeho napojení na bloudivý nerv v oblasti krku.
Úspěšnost tohoto postupu je sice podstatně nižší
než při odstranění ložiska, ale u řady pacientů
přinese významné snížení počtu nebo zmírnění
intenzity záchvatů.

� Jsou pacienti s epilepsií duševně nen-
mocní? Obecně nikoliv, epilepsie je totiž onemoc-
nění neurologické, a ne psychiatrické. Velká část
pacientů má intelekt normální nebo dokonce
nadprůměrný – a takoví pacienti mohou zastávat
i významné pracovní nebo společenské funkce,
jak ostatně vyplývá i z úvodního výčtu slavných
osobností. Někteří pacienti mají intelekt níz-
ký, což většinou souvisí s prvotním postižením
mozku, které u nich způsobilo rozvoj epilepsie.
Část pacientů trpí zvýšenou úzkostností nebo
má depresivní náladu. Tyto obtíže bu� souvisejí
přímo s částí mozku, která je epilepsií zasažena,
nebo se u některých pacientů rozvíjejí jako
reakce na chronické onemocnění a jeho následky.
Pocit, že člověk může najednou a často i bez
jakéhokoli předchozího varování ztratit nad
sebou kontrolu, není určitě pro pacienty s epilep-

sií uklidňující. Bohužel, není současná medicína
schopna předpovědět, zda a kdy přesně se u jed-
notlivého pacienta další záchvat objeví.

� � � Mohou mít pacientky s epilepsií
děti? Ano, většina z nich může i s epilepsií
porodit zcela zdravé děti. U pacientek s epilepsií
je však nutné zvažovat možná rizika, která pro
těhotenství představují záchvaty (zejména ty
s pády, s křečemi nebo s poruchou vědomí) a uží-
vané léky – některé zvyšují riziko výskytu vroze-
ných vývojových vad. Graviditu by měla žena
s epilepsií vždy plánovat a pokusit se předem se
svým lékařem vyladit léčbu. Optimální je užívá-
ní co nejmenšího počtu léků v co nejnižších dáv-
kách, které ještě postačí ke kontrole záchvatů. 

� V čem epilepsie ovlivňuje život pa-
cientů? Epileptické záchvaty, při nichž dochází
ke ztrátě kontroly, mají na život pacientů největ-
ší dopad. Samozřejmě hodně záleží na době,
během níž se objevují: Někteří pacienti totiž mají
záchvaty pouze ve spánku, jiní pouze brzy ráno
po probuzení. Náhlá porucha vědomí v bdělém
stavu může vést v určitých situacích i k vážné-
mu úrazu. Proto jsou pacienti s přetrvávajícími
záchvaty omezeni ve vykonávání některých čin-
ností – nesmějí řídit motorová vozidla, pracovat
s některými stroji. Obecně se pacientům s epilep-
sií doporučuje dodržovat režim, který by měl
snížit momenty provokující záchvaty. Mezi zá-
kladní doporučení patří pravidelný dostateč-
ný spánek a omezení konzumace alkoholických
nápojů. Dnes se již alkohol neomezuje jako dříve
absolutně, u většiny pacientů jej lze v omezené
míře (tj. jedno pivo nebo jedna sklenka vína
denně) připustit. Je nutné si uvědomit, že epilep-
sií je celá řada a u každého pacienta se mohou
různé provokační momenty uplatnit odlišnou
měrou. Ke každému pacientovi by se mělo proto
přistupovat individuálně. Blikající světel-
né podněty – fotostimulace – nevyvolají záchvat
u všech typů epilepsií. Není tedy opodstatněné
omezovat všechny pacienty v práci na počítači

nebo ve sledování televize. Také zákaz požívání
čokolády nebo kakaa již dnes není považován
za opodstatněný. Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem pacienti jsou často omezeni
v možnosti získání nebo udržení zaměstnání,
negativně bývají ovlivněny také jejich možnosti
vyžití ve volném čase – doporučuje se jim na-
příklad omezení některých sportovních činnos-
tí. Velkému počtu pacientů komplikuje život
i ztráta způsobilosti řídit motorová vozidla, pro
profesionální řidiče je diagnóza epilepsie
z hlediska jejich povolání katastrofou. Naše
současná legislativa umožňuje přiznat způso-
bilost k řízení (nikoli však jako řidiče z povolání)
těm pacientům, kteří jsou aspoň rok bez zá-
chvatu.

� Co dělat s člověkem v záchvatu? Ne-
znalost postupu v této situaci je jednou z příčin
vyčleňování lidí s epilepsií z kolektivu nebo
ze zaměstnání. Řada lidí může být stresována
představou, že někdo v jejich okolí bude mít
epileptický záchvat, a oni nevědí, co mají v ta-
kovém případě dělat. Laická pomoc při zá-
chvatu je následující: 

� odstranit z dosahu nemocného předměty,
které by mu mohly způsobit zranění;

� nebránit záškubům nebo křeči, nerozeví-
rat násilím ústa;

� při trvající poruše vědomí po skončení
záchvatu opatrně přetočit nemocného na bok
do stabilizované polohy;

� při zmatenosti přetrvávající po záchvatu
se snažit nemocného fyzicky neomezovat (pokud
nehrozí poranění dotyčného nebo druhých osob);

� zjistit zda nedošlo k poranění, zejména
hlavy nebo páteře;

� pokud jde o první záchvat v životě, nebo
trvá-li u člověka s epilepsií záchvat déle než
3 minuty, zavolat rychlou záchrannou pomoc. 

Další nebo podrobnější informace o zásadách
diagnostiky a léčby epilepsie lze získat na
stránkách www.epistop.cz nebo www.epilepsie.cz.

♣

INZERCE
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Neurologové z 1. lékařské fakulty UK v Praze spolu neurochirurgy pražské Nemocnice
Na Homolce jsou jedním ze tří týmů, které v České republice při léčbě Parkinsonovy 
nemoci úspěšně používají metodu hluboké mozkové stimulace (Deep Brain Stimulation 
– DBS). V Praze se využívá od roku 1998, později vznikl odborný tým v Brně a zhruba
před rokem i v Olomouci. Celkem tento náročný neurochirurgický zákrok u nás 
podstoupilo téměř 200 pacientů, a to nejen s Parkinsonovou nemocí.

Jak zdůrazňuje doc. MUDr. Robert Jech,
Ph.D., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN
v Praze, metoda DBS je velmi moderní a účinná,
nehodí se však pro všechny pacienty. Ani tato
metoda ovšem Parkinsonovu nemoc nevyléčí, ba
ani nezastaví její další rozvoj, ale pacientům
přináší výraznou úlevu a mnohé vrátí do běžného
života. 

� Na čem je založena metoda DBS?
Příznaky Parkinsonovy nemoci, tedy třes,

svalová rigidita (ztuhlost), obtíže při chůzi, zpo-
malení pohyblivosti apod., jsou dány tím, že
mozku chybí velmi důležitá látka, tzv. dopamin.
Jeho deficit umíme docela dobře nahradit podá-
váním léků. Po několika letech jejich užívání
se u většiny pacientů dostavují komplikace, které
se nedaří dobře zvládat. Hledaly se a stále hleda-
jí další možnosti léčby takto hendikepovaných
pacientů. V podstatě náhodou se zjistilo, že došlo-
li u pacientů k drobnému poškození určité malé
struktury mozku, které říkáme subthalamické
jádro (STN) – např. úrazem nebo mrtvicí – mělo
to paradoxně léčebný účinek na příznaky
Parkinsonovy nemoci. Od toho už byl jen krůček
ke klinickému využití tohoto objevu. Pokud
do tohoto místa natrvalo zavedeme elektrodu,
jejímž prostřednictvím vysíláme z neurostimulá-

toru elektrické pulsy, dojde k podobnému účinku,
jako bychom toto jádro vyřadili z činnosti. Elek-
trické pulsy zcela přehluší původní vlastní akti-
vitu jádra, čímž je de facto „ovládneme“. Takže
měl-li pacient kupříkladu dříve problém s velkou
ztuhlostí, pohyblivostí nebo třesem končetin, tyto
potíže se díky DBS zlepší a končetiny se dostanou
pod jeho lepší volní kontrolu.

Celý systém DBS sestává ze dvou elektrod,
zavedených do cílových struktur v levé a pravé
mozkové hemisféře (to abychom ovládli obě
poloviny těla) a napájených přívodním kabelem,

který je připojen k neurostimulátoru implan-
tovaného do podkoží pod klíční kostí. Před
lékařským týmem, který metodu DBS používá,
stojí dva základní náročné úkoly. Jednak vybrat
správného pacienta, u něhož lze předpokládat
klinický efekt, jednak správně umístit obě elek-
trody. Struktury, do nichž se zavádějí, jsou totiž
velice malé: Například subthalamické jádro
(STN), což je při uplatnění metody DBS nej-
častější cílová struktura u pacientů s Parkin-
sonovou nemocí, má rozměr přibližně 2x2x6
milimetrů. Navíc je umístěno hluboko v mozku,
takže při zavádění elektrody stačí minimální
výchylka, a klinický efekt se nikdy nedostaví. 

Metoda DBS může být použita i u dalších
pacientů, například s dystonií. Pouze cílová
struktura, do které se elektroda vkládá, je jiná.
Dystonie je syndrom, který se projevuje mimovol-
nímí křečovitými stahy svalstva různých částí
těla, což vede k abnormálním pohybům či
postavení končetin. Někdy může postihnout
i všechny svaly v těle, které se začnou samy
od sebe nekoordinovaně stahovat. Dystonie tak
může pacienta zcela invalidizovat a znemožnit
mu spontánní pohyby. K léčbě metodou DBS
bývají potenciálně vhodní i někteří pacienti s tře-
sem, zejména jde-li těžký třes s velkou amplitu-
dou. Například jde o tzv. esenciální třes, jehož
mírné formy jsou v populaci poměrně časté. Ale
stejně jako ne každý pacient s Parkinsonovou
nemocí je pro použití této metody vhodný, platí
totéž i o pacientech s dystonií nebo třesy. 

� Jak tedy správného pacienta vybrat?
V případě pacientů s Parkinsonovou nemocí,

jsou to obecně ti, jimž už přestala vyhovovat
antiparkinsonika, tedy perorální farmakologická
léčba. Přesněji řečeno, tato léčba jim ještě může
poněkud pomáhat, ale už se vysokými dávkami
léků dostala do úrovně, kdy jim výraznou měrou
začala působit řadu vedlejších účinků. Z našeho
hlediska je vhodný kandidátem na léčbu pomocí
DBS pacient, který má během dne velké kolísání
stavů hybnosti a stále přitom odpovídá na léky
s levodopou (účinnou látkou antiparkinsonik).
Neměl by mít ani mentální poruchu, ani žádné
psychiatrické příznaky, nebo� u takových pacien-
tů použití DBS může jejich stav dokonce ještě
zhoršit. A je tu ještě jeden důležitý předpoklad:
Pacient si musí zcela jasně uvědomovat, že ani
tato metoda jej Parkinsonovy nemoci nezbaví
a že jde pouze o další způsob její léčby.

� Už jste se zmínil o subthalamickém jádru
jako o jedné z cílových struktur. Jaké jsou
další tyto struktury a v čem spočívá rozdíl při
jejich stimulaci pomocí DBS? 

Rozeznáváme tři hlavní cíle. Subthalamické
jádro (STN) je malinké jadérko, jehož stimulací
lze u pacientů s Parkinsonovou nemocí příznivě
ovlivnit třes, svalovou ztuhlost a zpomalení pohy-

MODERNÍ METODA LÉČBY PARKINSONOVY NEMOCI  

HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE

Doc. MUDr.
Robert Jech,
Ph.D.
Neurologická
klinika
1. LF UK
a VFN v Praze

Vlevo: systém pro oboustrannou hlubokou mozkovou stimulaci (DBS)
Uprostřed: rentgenový snímek u pacienta s oboustranně zavedenými elektrodami do cílové struktury (vnitřní pallidum)
pro léčbu dystonie. Vpravo: rozměry implantované elektrody
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bu. Díky aplikaci DBS lze u pacientů výrazně
omezit léčbu antiparkinsoniky, především levo-
dopou, jejíž vysoké dávky vedou k rozvoji
nechtěných mimovolních „házivých“ pohybů. Jak
už jsem uvedl, do STN zavádíme elektrody
u pacientů s Parkinsonovou nemocí nejčastěji. 

Hlavním cílem bývá i ventrální intermediál-
ní jádro thalamu (Vim). Pokud se stimuluje
pomocí DBS, zmírní třes (bez ohledu na jeho
původ) na druhostranných končetinách. Stimu-
lace tohoto jádra lze využít i pro pacienty
s Parkinsonovou nemocí, a to u těch, kteří mají
intenzivní třes, ale ostatní příznaky nemoci jsou
u nich upozaděny.

Třetím cílem je vnitřní pallium (Gpi). By� jde
v porovnání s předchozími o největší jádro,
i v tomto případě platí, že neurochirug musí pro-
jevit mimořádnou přesnost a elektrody implanto-
vat do určité části Gpi. Toto jádro je indikováno
modifikace některých variant Parkinsonovy
nemoci a využívá se rovněž pro léčbu dystonií
postihujících hlavně dětské pacienty.

� Jak operace probíhá?
Implantace systému DBS je náročnou ope-

rací se vším všudy – tedy i s běžnými riziky, která
každý operační výkon provázejí. Pacienta na im-
plantaci připravuje neurolog, vlastní operaci
provádí stereotaktický neurochirurg. Před ope-

rací neurolog připraví plán, do jaké cílové struk-
tury v mozku je třeba elektrody zavést. Dokonce
se lze pomocí speciálních zobrazovacích technik,
nejčastěji magnetické rezonance, už v této fázi
podívat, zda se elektroda nemůže například
dostat do konfliktu s některou cévou. Před vlast-
ní operací se pacientovi v lokální anestezii na
hlavu upevní stereotaktický rám, díky němuž lze
přesně definovat souřadnice libovolné části moz-
ku a který během operace drží hlavu v potřebné
poloze. Neurochirurg zná přesné souřadnice cíle,
úhel i hloubku, kam má elektrodu zavést. 

Ale než se začne s implantací obou elektrod,
vytipované místo v mozku si ještě prověří pomocí
několika mikroelektrod tenčích než lidský vlas.
Mikroelektrody jakoby projíždějí cílovou oblastí
v mozku a dál ji přesně mapují. Řídíme se při-
tom elektrickou aktivitou jednotlivých nervových
buněk, kdy každá má svou specifickou řeč. Tím
lze rozpoznat, zda jsme skutečně dosáhli
požadované struktury. To si dále ověřujeme i tím,
že již během operace začneme do tohoto místa
vysílat elektrické impulsy z externího neurosti-
mulátoru. A pokud jsme se trefili tam, kam jsme
potřebovali, už po několika vteřinách se dostaví
zřetelný klinický efekt. Operovanému pacientovi
například dramaticky mizí svalová ztuhlost. 

A je tu ještě jedna důležitá pojistka. Během
operace pacient stále zůstává při vědomí.

INZERCE

Samotný neurochirurgický výkon se odehrává
mozku, který nemá receptory bolesti, a tím
pádem nebolí. To nám umožňuje být během ope-
race s pacientem v kontaktu, ověřovat klinické
a případné nežádoucí účinky, které se dají během
operace korigovat. Několik dní po operaci chodí
pacient s vyvedenými elektrodami, které napo-
jíme na zevní stimulátor. Ověřujeme si tak, jak
to vše u konkrétního pacienta funguje v reálném
světě, kde se neleží pouze na lůžku. Probíhá-li
vše dobře, přikročíme k druhé operaci, během níž
se pacientovi pod klíční kost zavede stimulátor
a napojí kabely v podkoží na elektrody. Při této
operaci je však už pacient v celkové anestezii. 

� Za jak dlouho po operaci lze konstatovat,
že byla úspěšná? 

Obvykle až za zhruba tři až šest měsíců
po implantaci celého systému DBS. Během této
doby stačíme optimalizovat nastavení elektric-
kých pulsů, které má stimulátor vydávat,
a zároveň vybalancovat dávky léků. Úspěšnost
léčby je dána nejen tím, jak neurolog porovná
stav pacienta před a po implantaci DBS systému,
nýbrž také tím, co nám řekne sám pacient a jeho
rodina. Rád konstatuji, že téměř všichni ope-
rovaní pacienti se kýženého efektu dočkali, by�
u někoho dosáhlo zlepšení jen 30, zatímco
u jiných i 90 procent. ♣
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Z chronických bolestí patří do oboru neurolo-
gie především neuropatické bolesti, bolesti hlavy
a bolesti zad. Vyskytují se i chronické bolesti po-
hybového aparátu (kloubů, svalů, šlach, kostí),
bolesti psychogenní (např. u některých úzkost-
ných nebo depresivních poruch) a velmi vzácně
bolesti dysautonomní (na jejichž vzniku se vý-
znamně podílí autonomní vegetativní systém).

Na rozdíl od akutní bolesti, kde farmakote-
rapie bývá rozhodující a dost uniformní, u chro-
nické bolesti se farmakoterapie dost liší podle
typu a původu bolesti. U mnohých chronických
bolestí se navíc uplatňují další formy terapie,
jako je rehabilitace, fyzikální léčba, psychote-
rapeutické metody, případně invazivní analge-
tické metody.

JAKÁ LÉČIVA NA BOLEST?

Předpokladem úspěšné farmakoterapie je
znalost účinků léčiv (farmakologie). Bylo by dob-
ře, kdyby laici lékům více rozuměli a nebyli tolik
závislí na reklamách.

� Názvy léčiv. Východiskem v orientaci
mezi léčivy jsou jejich názvy. Laici znají léky
obvykle jen pod jejich výrobními názvy – napří-
klad Acylpyrin, Paralen atd. Často netuší, že
mnohem důležitější pro orientaci při volbě léčiv
a pro porozumění jim jsou názvy účinných látek,
které tyto léky obsahují. Účinky léku závisejí
totiž především na účinné látce, a ne na názvu
výrobním. Stejná účinná látka může být vyrábě-
na pod mnoha různými výrobními názvy. Tak
třeba Paralen obsahuje jako účinnou látku
paracetamol, která je na trhu pod různými výrob-
ními názvy (Panadol, Medipyrin, Efferalgan aj.).
Každý lék má tedy dva názvy: výrobní (zde
uvádíme příklady některých výrobních názvů,
na začátku vždy s velkým písmenem) a název
účinné látky (zde je píšeme na začátku s malým
písmenem). 

� Analgetika. Rozdělujeme je do dvou
velkých skupin: neopioidní a opioidní (viz sché-
ma nahoře). Neopioidní analgetika tlumí bolest
tím, že snižují tvorbu látek (prostaglandinů),
které zvyšují vnímání bolesti. Neopioidní anal-
getika totiž tlumí enzym (cyklooxygenázu zkrá-
ceně COX), který je důležitý pro syntézu
prostaglandinů. Opioidní analgetika tlumí bolest
úplně jiným mechanismem – aktivací opioidních
receptorů v centrálním nervovém systému.
Každá z těchto dvou hlavních skupin analgetik
se ještě dělí na dvě podskupiny: neopioidní anal-
getika na analgetika-antipyretika a nesteroidní
antiflogistika-antirevmatika (zkráceně NSA),

a opioidní analgetika na slabší a silnější opioidy
(viz schéma). 

Neopioidní analgetika. Analgetika-antipy-
retika: kyselina acetylsalicylová, je jedno
z nejznámějších léčiv, které se používá častěji
ke snížení horečky a při nemocech z nachlazení,
v malé dávce k prevenci infarktu, analgetické
účinky má u dospělého spíše až ve vyšších
dávkách. Kyselina acetylsalicylová se však
v mnoha případech nesmí používat (u vředové
choroby, alergie, při zvýšené krvácivosti, u dětí
při virových onemocněních). Tato omezení nemá
další stěžejní představitel analgetik - antipyre-
tik, tedy paracetamol Paracetamol je v tera-
peutických dávkách nejbezpečnějším analge-
tikem, a také v mnoha zemích nejpoužíva-
nějším. Asi u 50 % dospělých v dávce 1 g zmírní
bolest. Léky obsahující kyselinu acetylsalicy-
lovou nebo paracetamol jsou na celém světě 
volně prodejné (tj. bez receptu).

Dobrou analgetickou účinnost i snášenlivost
u mnohých pacientů mívá propyfenazon nebo me-
tamizol. Protože však velmi vzácně mohou způso-
bit nebezpečné poruchy krvetvorby nebo šokové
reakce, v některých zemích se nepoužívají. 

Nesteroidní antiflogistika-antirevmatika
(NSA): Typickými a v současnosti u nás nej-
užívanějšími neopioidními analgetiky jsou ibu-
profen (Ibalgin, Nurofen, Brufen aj.) a diklo-
fenak (Dolmina, Olfen, Veral, Voltaren aj.). NSA
patří mezi velmi účinná analgetika.

Hlavním rizikem NSA je krvácení do trá-
vicího traktu, zejména žaludku, a to zejména
u starších osob (nad 65 let), dále při současné
léčbě některými dalšími léky.

Opioidní analgetika. Ke slabším opioidům
patří u nás nejčastěji předepisovaný tramadol

(Tramal, Tralgit, Protradon, Mabron aj.). Jak
ukázal poslední výzkum, analgetický účinek tra-
madolu se dá podstatně zvýšit současným podá-
váním paracetamolu. Výhodou tramadolu je, že
většinou nepůsobí zácpu a prakticky ani závis-
lost; někteří pacienti však po něm mívají závratě
nebo pocit na zvracení. Dále sem patří kodein,
který však samotný je analgeticky dost slabý,
a proto se u bolestí používá prakticky jen v kom-
binacích, nejlépe s paracetamolem.

Silné opioidy. Typickým představitelem je
morfin, dále se u nás používají fentanyl, bu-
prenorfin, aj. V posledních letech se u chronic-
kých bolestí osvědčuje používání lékových forem
s prodlouženým účinkem (tablet působících
po 12 h, náplastí po 3 dny). 

Adjuvantní analgetika. Jsou to léčiva, která
samotná obvykle nemají analgetický účinek
u běžné bolesti, avšak mohou zvyšovat analge-
tický účinek pravých analgetik (neopioidních
nebo opioidních) nebo i samotná mohou mírnit
bolest za určitých podmínek (například u neu-
ropatické bolesti, bolestivých stahů kosterního
svalstva, u migrén aj.). 

U neuropatické bolesti (například neuralgie
trigeminu, diabetické neuropatie) se osvědčují
protikřečová léčiva (antiepileptika), zejména kar-
bamazepin, gabapentin a pregabalin. Také ně-
která antidepresiva mohou přinést úlevu části
pacientů trpících neuropatickou bolestí. Jsou
to zejména amitriptylin, venlafaxin a duloxetin. 

U bolestivých spazmů kosterních svalů
(například u některých bolestí zad) se někdy
uplatní krátkodobé přidání centrálních myore-
laxancií (například tolperison, tetrazepam) 

U migrén se uplatňují nejen základní neopi-
oidní analgetika, ale zejména triptany (například
sumatriptan), jejichž zavedení během posledních
20 let znamenalo průlom v léčbě migrény.

FARMAKOTERAPIE CHRONICKÝCH BOLESTÍ ZAD

U prostých chronických bolestí zad mívá far-
makoterapie menší význam, důležitější bývá
nefarmakologická léčba (rehabilitace, psychote-
rapeutické metody, případně invazivní analge-
tické metody). Z farmakoterapie byla prokázána
účinnost NSA (nesteroidních antiflogistik-anti-
revmatik) a opioidů i u chronických bolestí zad.
NSA však mají být pro svá rizika podávána
krátkodobě, např. při vzplanutí bolesti. Podobně
zde není doporučována terapie centrálními
myorelaxancii, by� existují doklady pro jejich
účinnost i u chronických bolestí zad. Určité
zlepšení bylo prokázáno u chronických bolestí
zad i po antidepresivech. 

Ze slabých opioidů byl u chronických bolestí
zad prokázán analgetický účinek tramadolu,
který je proto uváděn v evropských doporučených
postupech farmakoterapie prostých chronických
bolestí zad. Někdy mohou pomoci silná opioidní

Chronická, dlouhotrvající bolest nemá (oproti akutní bolesti) většinou žádnou biologicky
užitečnou funkci a je pouze zdrojem tělesných, duševních i sociálních útrap. Chronická
bolest je považována za samostatné onemocnění. 

CHRONICKÁ NENÁDOROVÁ BOLEST
NA LÉČBU BOLESTI BYCHOM NEMĚLI REZIGNOVAT A VHODNÁ FARMAKOTERAPIE NÁM MŮŽE POMOCI

ANALGETIKA-
ANTIPYRETIKA

NEOPIOIDNÍ kyselina acetylsalicylová
PARACETAMOL

NESTEROIDNÍ
ANALGETIKA ANTIREVMATIKA (NSA)

IBUPROFEN
DIKLOFENAK

SLABŠÍ (Rp)
OPIOIDNÍ TRAMADOL

SILNĚJŠÍ (§)
MORFIN

Rozdělení analgetik
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analgetika. Protože při opakované aplikaci sil-
ných opioidů hrozí určité riziko vzniku závislosti
(na rozdíl od jejich krátkodobé aplikace), byl
vypracován doporučený postup terapie silnými
opioidy u chronických nenádorových bolestí
(kritéria pro zahájení a pro přerušení léčby). 

U chronických nespecifických (prostých) bo-
lestí zad byl prokázán i příznivý účinek kapsaici-
nových náplastí, které jsou zde považovány za
vhodné pro krátkodobou (maximálně třítýdenní)
terapii.

FARMAKOTERAPIE CHRONICKÝCH BOLESTÍ VE STÁŘÍ

Chronická bolest je ve stáří (ve věku nad
65 let) častá, přitom bolest bývá ve stáří mnohdy
nedostatečně léčená. 

Ve vyšším věku se vyskytují všechny typy
bolesti. Z chronických bolestí bývají nejčastější
bolesti pohybového aparátu (artróza, osteopo-
róza), neuropatické (periferní neuropatie u dia-
betiků, postherpetická neuralgie). Vyskytují
se ischemické bolesti končetin, bolestivé nehojící
se bércové vředy; zdrojem chronických bolestí
u ležících pacientů mohou být dekubity, kontrak-
tury nebo močový katetr. Také nádorová bolest
může být chronická, navíc velmi intenzivní.

� Rizika farmakoterapie bolesti ve stá-
ří. Senioři jsou vystaveni vyššímu riziku
nežádoucích účinků analgetik (i dalších léčiv)
z různých důvodů: 

Za prvé senioři mívají slabší výkonnost
orgánů, které vylučují léčiva (například ledvin,

jater). Může se tedy v jejich těle snáze zvyšovat
koncentrace léčiva.

Za druhé senioři mívají méně robustní různé
obranné nebo ochranné systémy, mívají menší
rezervy. Například pro ochranu žaludeční sliznice
před působením kyseliny solné (která se normál-
ně do žaludku vylučuje k usnadnění trávení)
je nutná dostatečná tvorba tzv. prostaglandinů.
Jejich tvorbu tlumí nesteroidní antiflogistika-
antirevmatika (NSA). NSA zvyšují u seniorů
riziko krvácení do trávicího traktu. Neznamená
to, že každý senior po NSA masivně krvácí do
trávicího traktu. Jde jen o určité, by� malé riziko
(značné krvácení asi u jednoho z tisíců expono-
vaných), ale toto riziko se u seniorů zvyšuje,
zejména po 75. roku. Proto je vhodnější, aby
senioři užívali místo NSA šetrnější analgetika. 

Za třetí trpí senioři častěji nemocemi, které
mohou některá analgetika zhoršit. Např. NSA
zdvojnásobují riziko hospitalizace pro srdeční
selhání a zdesateronásobují toto riziko u pacien-
tů s předcházejícím srdečním onemocněním.

Za čtvrté nežádoucí účinky mnohých anal-
getik mohou být vyvolány spolupůsobením dal-
ších léčiv. Protože senioři obvykle užívají větší
počet léčiv než mladší osoby, je riziko lékových
interakcí analgetik u seniorů vyšší.

� Analgetika vhodná u seniorů. Za jedno
z nejbezpečnějších analgetik, a to i u seniorů, se
považuje paracetamol. Platí to však jen pro jeho
terapeutické dávky, kdy je obvykle velmi dobře
snášen. Paracetamol mohou užívat osoby, u nichž
jsou jiná analgetika kontraindikovaná. 

Analgetická účinnost samotného paraceta-
molu nemusí být však vždy dostatečná. Proto
se paracetamol kombinuje s dalšími látkami,
které mohou zvýšit jeho analgetickou účinnost
(například s opioidy). 

Naproti tomu nesteroidní antirevmatika-
-antiflogistika (NSA) jsou z hlediska rizika

ve stáří nejméně vhodná. A to nejen pro zvýšené
riziko krvácení do gastrointestinálního traktu
(jak bylo uvedeno výše), ale i kvůli poněkud vyš-
šímu riziku závažných kardiovaskulárních nežá-
doucích účinků (infarktu myokardu, srdečního
selhání, mozkových mrtvic). U seniorů by se NSA
neměla podávat dlouhodobě, v případě nutnosti
použít NSA u seniorů by mělo jít o krátkodobé
užívání vždy kombinované s inhibitory protonové
pumpy, aby nedošlo k výskytu závažných gastro-
intestinálních nežádoucích účinků.

Důležitou možností, jak odstranit gastroin-
testinální rizika NSA a omezit zatěžování orga-
nismu NSA a jinými analgetiky, je aplikace lokál-
ních přípravků pro léčení bolestí svalů a kloubů.
Často se používají gely s diklofenakem nebo kré-
my s ibuprofenem. Na trhu jsou však i lokální
přípravky pro léčení bolestí svalů a kloubů obsa-
hující i jiná NSA. 

Za relativně šetrná analgetika ve stáří jsou
považována opioidní analgetika. Ze slabých opi-
oidů je u nás nejčastěji předepisován tramadol
a v male míře dihydrokodein. Oba mají lékové
formy s prodlouženým uvolňováním vhodné pro
chronickou bolest i u seniorů. Kombinací tra-
madol + paracetamol je dobře zvládnutelná velká
část bolestivých stavů v geriatrii. Při nedo-
statečné účinnosti slabých opioidů se doporučuje
zkusit nízké dávky silných opioidů. 

� Individuální rozdíly. Žádné analgeti-
kum, ani silný opioid, nemusí v obvyklé terapeu-
tické dávce dostatečně tlumit bolest u každého
pacienta. Znamená to zjiš�ovat (monitorovat) úči-
nek analgetika po jeho podání a při nedosta-
tečném účinku nebo nesnášenlivosti podat jiné
analgetikum, jinou dávku, volit jiný způsob
podání. Na léčbu bolesti bychom neměli rezigno-
vat: Vždy totiž lze hledat účinnou analgetickou
léčbu, a� už farmakologickou nebo nefarmako-
logickou, běžnou či speciální. ♣

Bolest přitom mohou vyvolat různé fyzikální
i chemické podněty v různých tkáních těla.
Naopak neuropatická bolest, jíž se budeme věno-
vat, je indukovaná poraněním nebo poškozením
nervového systému. Nevyžaduje stimulaci noci-
ceptorů, i když současná stimulace může bolest
zvýrazňovat.

Vlastní vznik a rozvoj neuropatické bolesti
je složitý a podílí se na něm mnoho různých fak-
torů. Rozhodující je zvýšená dráždivost tenkých
nervových vláken a následně i centrálních ner-
vových struktur, které se stávají autonomně
hyperaktivní. Ke změnám dochází i na moleku-

lární úrovni, kde nastává uvolňování různých
chemických substancí, zvyšuje se aktivita ion-
tových kanálů, což má za následek snížení prahu
dráždivosti a zvýšenou tvorbu vzruchů.

KLASIFIKACE

Neuropatické bolestivé syndromy lze dělit
podle lokalizace na periferní a centrální
a současně podle příčiny. Prvotní je vždy dis-
tribuce bolesti a anatomická lokalizace (napří-
klad postižení periferního nervu nebo míšního
kořene), systémové vícečetné postižení (napří-

klad u polyneuropatií) nebo postižení míchy 
nebo mozku. Vlastní příčiny léze mohou být
rozličné, třeba úraz, infekce, toxické vlivy, meta-
bolické aj. 

Většina nemocných s neuropatickou bolestí
patří do kategorie syndromu chronické bolesti.

Některé chronické bolestivé syndromy mo-
hou mít jak nociceptivní, tak neuropatickou kom-
ponentu. Jde pak o bolest smíšenou, např. 
u chronických lumboischiadických syndromů.

ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY

Rozlišuje se bolest vyvolaná stimulací
a bolest spontánní, na stimulaci nezávislá.

NEUROPATICKÉ BOLESTI 
JSOU ZPŮSOBENY POŠKOZENÍM ČI PORANĚNÍM NERVOVÉHO SYSTÉMU

Neuropatická bolest je vedle nociceptivní bolesti jedním ze dvou základních druhů bolesti
jako takové. Nociceptivní bolest, podobně jako ostatní smyslové vjemy, vzniká 
podrážděním receptorů, které se nazývají nociceptory. 

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler,
DrSc.
emeritní přednosta Neurologické
kliniky LF UK a FN Plzeň, 
člen výboru České neurologické
společnosti ČLS JEP 
a její delegát ve Světové neurologické
federaci (WFN)
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Prof. MUDr. Miloslav Kršiak,
DrSc.
přednosta Ústavu farmakologie
3. LF UK v Praze, 
v letech 1998-2002 byl předsedou
České společnosti experimentální
a klinické farmakologie a toxikologie
ČLS JEP

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd  14.1.2010  18:02  Page 15



16 Neurologie 2010

Mezi neuropatické bolesti, které jsou vyvolány
stimulací, patří alodynie a hyperalgézie. 

Alodynie je bolest vyvolána podnětem, který
normálně bolest nevyvolá (například dotykem
nebo teplem). Hyperalgézie označuje zvýšenou
citlivost a snížený práh k bolestivým podnětům
– bolestivý podnět vyvolá bolest vyšší intenzity,
než je obvyklé.

Spontánní bolest může být trvalá, i když
intenzita většinou kolísá. Jindy je bolest intermi-
tentní, často s poměrně krátkým trváním.
Spontánní a vyvolaná bolest se může u téhož
nemocného kombinovat.

Kromě bolesti bývají přítomny i další senzi-
tivní projevy jak spontánně, tak po stimulaci.
Parestézie jsou abnormální senzitivní vjemy
různého, ale nebolestivého charakteru, které ob-
vykle bývají popisovány jako brnění či mra-
venčení. Obdobné jsou dysestézie, které jsou
však nemocným vnímány jako velmi nepříjemné
až bolestivé.

U chronických bolestí jsou časté další vý-
znamné poruchy, hlavně spánku a deprese.

HLAVNÍ PŘÍČINY

� Neuralgie a lokalizované neuropatie.
Z kraniálních (hlavových) neuralgií je nejčas-
tější neuralgie trojklaného nervu, klasická
i symptomatická (sekundární). Závažné a často
torpidní jsou postherpetické neuralgie po pá-
sovém oparu. Z dalších lze uvést pooperační
neuralgie (po operacích hrudníku nebo odstra-
nění prsu), bolestivé neuropatie v oblasti
hrudníku, břicha nebo i končetin u diabeti-
ků, postižení pažní nervové pleteně (například
po úrazech, při zánětech či nádorové infiltraci)
nebo periferních nervů (úrazy, syndrom karpál-
ního tunelu aj.).

� Systémové polyneuropatie. K bolestem
dochází především tam, kde jsou postižena tenká

nervová vlákna – tzv. neuropatie tenkých vláken.
Nejčastější příčinou je diabetická polyneuro-
patie, z dalších jde hlavně o toxické polyneuropa-
tie (alkohol, léčba cytostatiky) nebo zánětlivé
– autoimunitní.

� Mezi hlavní příčiny centrálních neuro-
genních bolestí patří poúrazové míšní poruchy,
roztroušená skleróza mozkomíšní a stavy po cév-
ních příhodách mozkových.

FARMAKOTERAPIE

U většiny neuropatických bolestí jsou lékem
první volby adjuvantní analgetika. Jde o sku-
pinu léků primárně určenou pro jinou indikaci,
než je bolest, především o antidepresiva a anti-
epileptika. Cílem je nejen signifikantní úleva
s přijatelnými nežádoucími účinky, ale i zlepšení
kvality života.

� Tricyklická antidepresiva, konkrétně
amitriptylin, patří k nejčastějším lékům první
volby u neuropatické bolesti. Začíná se vždy
malými dávkami 12,5 až 25 mg na noc, čímž
se překlene počáteční tlumivý efekt. Dávky
se pomalu zvyšují podle tolerance, obvykle
v týdenních intervalech. Při dobré toleranci
je možno stoupat až na 125 mg/d a teprve pak
volit léky druhé řady, které můžeme i kombino-
vat. Bohužel nežádoucí účinky tricyklických 
antidepresiv jsou poměrně časté.

Další možností jsou antidepresiva typu
SNRI – kombinované inhibitory zpětného vy-
chytávání serotoninu a noradrenalinu, konkrét-
ně duloxetin nebo venlafaxin.

� Antikonvulziva. Jako lék první volby se
používá gabapentin, lékem druhé volby je pre-
gabalin. Z dalších antikonvulziv se používá
karbamazepin (lék první volby u neuralgie tri-
geminu), oxkarbazepin, clonazepam, kombi-
nace amitriptylinu s deriváty kyseliny val-
proové, lamotrigin a již jen ojediněle fenytoin.

� Opioidy. Klasická neopioidní analge-
tika bývají většinou u neuropatických bolestí
neúčinná. Určitý typ neuropatických bolestí,
zejména periferní etiologie, je opioid senzitiv-
ní. Používá se hlavně oxykodon s řízeným
uvolňováním. Opioidy jsou považovány za léky
druhé až třetí volby, ale některým pacientům
mohou významně pomoci. Lze volit i kombinaci
s adjuvantními analgetiky, a tím snížit dávkování
obou skupin.

� Lokální léčba. Je vhodná hlavně u bolestí
menšího rozsahu. Doporučuje se capsaicin
v 0,025 až 0,075% masti, nebo také ve formě
náplasti (ale Capsicolle nemá dostatečnou kon-
centraci). Byla prokázána i účinnost náplasti
s vysokým obsahem 8 % capsaicinu. K dispozici
je také lidokainová náplast nebo krém
(EMLA). 

Selhává-li komplexní konzervativní léčba,
je možno použít i různé invazivní postupy na
specializovaných pracovištích

ZÁKLADNÍ ZÁSADY LÉČBY 

Základem úspěchu je správná diagnóza.
Rozlišit, zda jde o bolest nociceptorovou nebo 
neuropatickou, případně o jejich kombinaci, kdy
hovoříme o bolesti smíšené. Po stanovení dia-
gnózy je nutno zvolit lék první volby podle žáda-
ného efektu i možných nežádoucích účinků („risk
and benefit ratio“). Dále je třeba vzít v úvahu pří-
padné komorbidity, tedy souběžný výskyt více
nemocí. Přitom musíme podávat léky v dosta-
tečné dávce. Začínat je nutno malou dávkou
a postupně a pomalu ji zvyšovat. Nemocný tak
lépe toleruje případné nežádoucí účinky, na které
ho vždy upozorníme. Neúčinnost léku konstatu-
jeme až při dosažení terapeutické dávky.

Pokud přidáváme další lék, tak vždy pouze
jeden. Kombinací léků můžeme docílit větší efekt
než při monoterapii. ♣

INZERCE

�
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