
SPECIÁLNEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE TEPLICE, o. z.

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

odborná příloha
časopisu INFOLISTY
společnosti Krajská zdravotní, a. s. | nemocnice Ústeckého kraje

6 / 2017
www.kzcr.eu

ISSN 1803-1072



STATIM

číslo 6 / 2017
Vydala: 
Krajská zdravotní, a. s.
Ústí nad Labem 
IČ: 25488627
Příloha časopisu INFOLISTY  
vychází v nákladu 5 500 ks.
Neprodejné
Evidenční číslo MK ČR E 15118
ISSN 1803-1072

Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem

Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Redakční rada:
Předseda: 
Ing. Petr Fiala
Členové:
Ing. Vojtěch Krump
Ing. Eva Urbanová
Mgr. Ivo Chrástecký
Mgr. Anna-Marie Malá
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová
Mgr. Šárka Gregušová 
Mgr. Danuše Tomášková
Mgr. Alena Boková

Odborná supervize:
MUDr. Aleš Chodacki 
MUDr. Jiří Mrázek, MHA

Koordinátor: 
Jiřina Suchá
Petr Sochůrek

Sazba a grafická úprava: 
Jasnet, spol. s r.o.

Design a tisk:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3, Ústí nad Labem

Fotografie: 
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie 
použity z archivů jednotlivých 
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků 
plně odpovídají uvedení autoři. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
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Neurologické oddělení v Teplicích má dlouholetou tradici. První zmínky o specializa-
ci na nemoci nervové v teplické nemocnici jsou již z padesátých let minulého století. 
Oddělení se svou specializací na neu-
roimunologická onemocnění vymyká ze 
standardu běžných, původně okresních, 
pracovišť. Ačkoliv zajišťujeme péči o veš-
keré neurologické diagnózy jako ostatní 
pracoviště KZ, a jsme také základním 
iktovým centrem, je naší součástí vy-
soce specializované centrum pro léčbu 
demyelinizačních nemocí, tzv. RS cent-
rum. Zajišťujeme péči o nemocné s roz-
troušenou sklerózou mozkomíšní nejen 
pro Ústecký, ale i Karlovarský a Liberecký 
kraj. Z patnácti vysoce specializovaných 
center jsme tak objemem poskytované 
péče na jednom z předních míst, vedle 
neurologických klinik velkých fakultních 
nemocnic, jako jsou VFN Praha, FN Mo-
tol, Ostrava či Hradec Králové. V této 
oblasti se podílíme i na klinických výzku-
mech nových léků a léčebných postupů. 
Zabýváme se otázkami epidemiologie 
této nemoci a rizikových faktorů jejího 
vzniku. K tomu nás přímo vybízí historic-
ká data. V okrese Teplice byl v 80. letech 
a na počátku let devadesátých dvojná-
sobný výskyt roztroušené sklerózy oproti 
zbytku republiky.
Oddělení jako takové se skládá z něko-
lika segmentů. Základní lůžkový fond 

čítá 34 standardních lůžek a 8 lůžek 
intenzivních. Při oddělení funguje i am-
bulantní infuzní centrum. Dále máme 
kromě akutní, tzv. příjmové ambulance 
také 2 ordinace pro chronicky neuro-
logicky nemocné. První je všeobecnou 
neurologickou ambulancí. Zde jsou vy-
šetřováni zejména nemocní s vertebro-
genními chorobami a nekomplikovanými 
neurologickými nemocemi bez nutnosti 
dispenzarizace. Druhá je specializova-
nou ordinací, kdy jsou jednotlivé dny vy-
členěny pro dispenzarizaci nemocných 
s epilepsií, extrapyramidovými porucha-
mi, nemocemi periferního nervového 
systému a s nervosvalovými poruchami. 
Dále zde funguje poradna cerebrovasku-
lární, kde jsou sledováni pacienti po cév-
ních mozkových příhodách či v jejich 
riziku, a také poradna pro bolesti hlavy.
Jednotka intenzivní péče zajišťuje péči 
o nemocné v rámci iktového programu. 
Je zde hospitalizována většina nemoc-
ných s akutní cévní příhodou. Kromě 
provádění trombolýz a monitorace těch-
to nemocných máme možnost ventilace 
pacientů v závažném stavu. Velmi úzce 
v tomto směru spolupracujeme s Kom-
plexním cerebrovaskulárním centrem 

Neurologické oddělení Nemocnice Teplice 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Hospi-
talizujeme zde také pacienty s akutními 
exacerbacemi neurologických onemoc-
nění, jako jsou myastenická krize, těžké 
ataky RS či zánětlivé onemocnění peri-
ferních nervů – syndrom Giuliani Bari, 
kde ve spolupráci s oddělením ARO pro-
vádíme plazmaferézy.
Standardní lůžková část pak poskytuje, 
kromě infuzní léčby méně komplikova-
ných či již stabilizovaných klientů, také 
intenzivní rehabilitaci. Součástí týmu 
oddělení je i kvalifikovaný ergoterapeut. 
Mnoho pacientů ocení i možnost ošetře-
ní na nadstandardně vybaveném pokoji. 
Součástí oddělení jsou i podpůrné 
elektrofyziologické laboratoře EEG, EVP 
a EMG. Elektroencefalografie využívá jak 
techniky běžného záznamu, tak snímání 
po provokačních manévrech – fotostimu-
lace, hyperventilace či řízené spánkové 
deprivace. Elektromyografická laboratoř 
kromě klasických kondukčních studií 
a jehlových EMG vyšetření testuje i po-
ruchy nervosvalového přenosu, z nichž 
nejčastější je onemocnění myastenie 
gravis. Dále máme možnost kompletní-
ho vyšetření evokovaných potenciálů, 
vizuálních, sluchových, senzitivních i sti-
mulace motorické dráhy. Tyto techniky 
využíváme nejen v podpoře diagnostiky 
roztroušené sklerózy, ale i v diagnosti-
ce některých onemocnění ucha či oka 
ve spolupráci s ORL či očním oddělením. 
Vyšetření EMG a EEG slouží nejen k dia-
gnostice chorobných stavů, ale zajišťu-
jeme i preventivní vyšetření při nástupu 
do rizikových zaměstnání. 
V rámci laboratoří využíváme i ultrazvu-
kové diagnostiky. Sledování přívodných 
tepen mozkových a včasné odhalení ri-
zikových zúžení je součástí našeho ce-
rebrovaskulárního programu. Tyto stavy 
je možné řešit jak preventivní medikací, 
tak i operačně na chirurgickém oddělení 
naší nemocnice. Ve spolupráci s cévními 
chirurgy je možnost řešení hrozícího uzá-
věru přívodné mozkové tepny i v akutním 
režimu po přechodných poruchách moz-
kového prokrvení. V tomto směru do-
sahuje chirurgické pracoviště skvělých 

Poradna Neurologického oddělení teplické nemocnice

Dětská neurologická poradna

výsledků. Vedoucí lékaři jednotlivých 
laboratoří mají samozřejmě složenou 
zkoušku z dané funkční diagnostiky 
a vlastní licenci k hodnocení těchto vy-
šetření, stejně tak i specializované sest-
ry v těchto laboratořích. Veškeré přístroje 
jsou pravidelně certifikovány, navíc 
všechny relativně nedávno (v r. 2014) 
nové. Obnovení přístrojového vybavení 
proběhlo z vlastních zdrojů oddělení, 
které byly získány z placených služeb.
Do kompletu prováděných vyšetření 
je nutné zahrnout i ambulantní odběr 
mozkomíšního moku, tzv. lumbální 
punkcí. Mnoho pracovišť provádí toto 
vyšetření starou technikou s nutností 

hospitalizace nemocného. Za použití 
atraumatické jehly typu Sprotte® jde 
o krátký, přibližně 5minutový výkon. 
Po něm nemocný setrvá 30 minut vle-
že na břiše, aby došlo ke zmírnění tla-
ku břišních orgánů na oblast páteřního 
kanálu, a následně odchází domů. Pro 
rychlou obnovu odebraného mozkomíš-
ního moku doporučujeme konzumovat 
kofeinové nápoje. Ačkoliv běžný výskyt 
popunkčních bolestí hlavy se udává až 
20 %, novou technikou se nám podařilo 
tento nežádoucí následek provedeného 
výkonu snížit pod 2 %. Odběr provádí-
me u nemocných v ambulantním režimu 

nejen u nemocných z okresu Teplice, ale 
ve spolupráci s neurology z celé spádové 
oblasti RS centra. Vyšetření mozkomíšní-
ho moku je jednou ze základních metod 
pro diagnostiku roztroušené sklerózy. 
Pomáhá diferenciálně diagnosticky odli-
šit jiné patologické stavy, zejména seróz-
ní infekce, z nichž nejčastěji nalézáme 
chronickou neuroboreliózu.
Samotné Centrum pro léčbu roztrouše-
né sklerózy pracuje ve 3 ambulancích 
5 dnů v týdnu. K zajištění péče o ne-
mocné máme 2 sesterny a infuzní míst-
nost s kapacitou 6 křesel. V tuto chvíli 
sledujeme více než 1 500 nemocných. 
Téměř 1 000 z nich je léčeno moderními 

tzv. nemoc ovlivňujícími léky, dnes běž-
ně označovanými jako biologická léčba. 
Centrum využívá v léčbě všechna dosud 
registrovaná léčiva, ale zároveň i nové 
léky, které jsou poskytovány v rámci kli-
nických studií. Tak se naši klienti dostá-
vají k vysoce účinné léčbě ještě dříve, 
než je registrována nejen v ČR, ale i v EU. 
Takovými léky je léčeno přes 100 pacien-
tů. V RS týmu jsou 4 lékaři s letitou praxí 
v problematice RS, mladá lékařka ve vý-
cviku, 4 specializované sestry, 1 ošet-
řovatelka a administrativní pracovnice. 
Součástí centra je i specializovaná fyzio-
terapie. Zatím máme pouze individuální 
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cvičebnu, ale v budoucnu plánujeme roz-
šíření i o tělocvičnu. Naše fyzioterapeut-
ka se dlouhodobě a intenzivně věnuje 
problematice nemocných s RS. V tomto 
směru využívá metodiky na neurofyzio-
logickém podkladě, včetně znalosti a vý-
cviku v provádění osvědčené Vojtovy 
metody. Spolupracujeme se všemi paci-
entskými organizacemi, v první řadě však 
s místní pobočkou Rosky, která je jednou 
z nejaktivnějších v ČR. Členové RS týmu 
se pravidelně zúčastňují rekondičních 
pobytů, pořádaných touto organizací.
Součástí oddělení je i pracoviště dětské 
neurologie. Udržet péči o dětské nemoc-
né je při současném nedostatku dět-
ských neurologů velmi složité. Daří se 
nám to jen díky neuvěřitelné pracovitosti 
externí specialistky. V zajišťování kvalit-
ní péče o dětské pacienty nám pomáhá 
i další zkušená fyzioterapeutka, jejíž in-
tenzivní péče pomáhá nejen dětem s po-
ruchami motorického vývoje.
Veškerá neurologická diagnostika by ne-
mohla probíhat bez spolupráce s radio-
logickým oddělením. Organizace péče 
o akutní cévní mozkové příhody, kdy sa-
nita přijíždí přímo na CT, by nebyla možná 
bez vstřícnosti a pohotovosti personálu 
radiologie. Rychle provedené CT mozku 
s mozkovou angiografií nám umožňuje 

Neurologické oddělení Nemocnice Teplice 

Jakékoliv oddělení nemůže poskytovat 
kvalitní péči bez vzdělaných, empatic-
kých a pracovitých sester. Přestože se 
stejně jako ostatní pracoviště v republice 
potýkáme s jejich nedostatkem, ty, které 
zůstávají, odvádí neskutečně náročnou 
práci. Díky jejich nasazení a odhodlání 
se nám stále daří udržet vysokou kvalitu 
ošetřovatelské péče, kterou naši pacienti 
opakovaně ve svých sděleních a hodno-
ceních kvality oceňují. Péče o neurolo-
gického pacienta je specifická. Prvním 
důvodem je častá těžká imobilita těchto 
nemocných, takže práce je značně fyzic-
ky náročná. Druhým, možná ještě větším 
problémem je kognitivní postižení, které 
s sebou nemoci mozku přináší. Komu-
nikace s nedostatečně orientovaným 
pacientem, který nechápe sdělované, 
vyžaduje nezměrnou trpělivost, kterou 
naštěstí naše sestřičky mají.
V budoucích měsících nás čeká rekon-
strukce a rozšíření prostor RS centra. 

Vzhledem k nutnosti monitorace paci-
entů při podávání specifické léčby po-
třebujeme další monitorovací místnost, 
třetí sesternu, další prostory k podává-
ní infuzní léčby, ještě jednu vyšetřovnu 
a tělocvičnu pro skupinová cvičení. 
Jak bylo již výše zmíněno, oddělení se vě-
nuje i vědecko-výzkumné činnosti. Jako 
takové se svým bodovým hodnocením 
v rámci těchto aktivit pravidelně umísťu-
je nejen na prvním místě v rámci Nemoc-
nice Teplice, ale dosahuje i na slušné 
místo v rámci všech pracovišť KZ. Naším 
hlavním tématem je pochopitelně pro-
blematika roztroušené sklerózy. Kromě 
epidemiologických studií je to zejména 
otázka rizikových faktorů. Zde významné 
místo zaujímá otázka nedostatečných 
hladin vitaminu D. Deficit intrauterinně 
a v raném dětství predikuje zvýšené rizi-
ko nemoci v dospělosti. Otázkou je tak 
preventivní podávání, zejména u nemoc-
ných dětí s RS. Nicméně i nízké hladiny 

v době a po stanovení diagnózy mohou 
souviset s rychlejší progresí a vyšší aktivi-
tou nemoci. Oddělení pravidelně pořádá 
měsíční semináře zaměřené na různou 
problematiku neurologických nemocí. 
Každoročně také v jarním termínu připra-
vujeme Konferenci RS centra, které se zú-
častňují kolegové z celé spádové oblasti 
centra, tedy od Chebu až po Jablonec nad 
Nisou. Příští se bude konat 21. 3. 2018 
a chceme ji připravit ve spolupráci s uro-
logy se zaměřením na sfinkterové potíže 
nemocných s neurologickými choroba-
mi. Termín volíme vždy kolem 25. břez-
na z důvodu pocty předchozímu primáři 
neurologického oddělení MUDr. Jarosla-
vu Pejšovi, který v tento den slavil naro-
zeniny. Za dobu jeho působení ve funkci, 
v letech 1983–2013, došlo k vybudování 
oddělení do současné podoby a vysoká 
úroveň poskytované péče je jeho záslu-
hou. Doufám, že se nám podaří udržet ji 
i v budoucnu. 

Jednotka intenzivní péče

Lůžková část teplického neurologického oddělení

dosahovat velmi krátkých časů od příjez-
du do podání léku rozpouštějícího cévní 
trombus, a tím minimalizovat následné 
postižení nemocného po cévní příhodě. 
Stejně tak RS centrum nemůže fungovat 
bez diagnostiky a dlouhodobé moni-
torace aktivity nemoci pomocí magne-
tické rezonance. Klinicky němá aktivita 
na MRI, ať vyjádřená přibýváním ložisek 
či přítomností aktivní, po kontrastní látce 
se barvící léze, vede k časnější eskalaci 
nemocného na účinnější terapii. Nehledě 

na riziko komplikací biologické léčby, 
jejichž včasné odhalení v subklinickém 
stadiu může zachránit život nemocného.

Neurologické oddělení má celkově velmi 
stabilní tým erudovaných lékařů. Pracují 
zde 3 lékaři s atestací druhého stupně 
z neurologie, podle dřívějších vzděláva-
cích programů, dále 2 lékařky s atestací 
evropského typu podle současných pra-
videl, 1 lékařka s první atestací a licencí 
MZ po více než 15 letech praxe v oboru. 
Máme 2 lékaře, kteří splnili kmenovou 
zkoušku z neurologie a připravují se 
k atestaci. V rámci oddělení se připra-
vují další 4 lékařky absolventky. Vzhle-
dem k faktu, že oddělení má akreditaci 
na vzdělávání lékařů vyššího typu, není 
nutné odesílat je na půlroční praxi na jiná 
klinická pracoviště. S oddělením ještě 
spolupracují 3 externisté na zkrácený 
úvazek, všichni s atestací druhého stup-
ně a specializací na některou ze závaž-
ných neurologických diagnóz – epilepsie 
a extrapyramidové poruchy, roztroušená 
skleróza mozkomíšní a myastenia gra-
vis. Při zajišťování ústavní pohotovostní 
služby dvou lékařů v rámci sloučení prá-
ce iktového centra, JIP a konzilií, spolu 
s péčí o nemocné v akutní neurologické 
ambulanci a na standardním oddělení 
využíváme ještě spolupráce s dalšími te-
rénními neurology. 

Roztroušená skleróza mozkomíšní
Toto onemocnění je nejčastější příčinou invalidity mladých lidí. Jde o autoimunitní 
chorobu, jejímž cílovým antigenem je nejen centrální myelin, ale i axony neuronů 
v mozku a míše. První projevy nemoci nejčastěji přicházejí mezi 20. a 40. rokem 
věku. Medián počátku choroby je 31 let. Přesto je 10 % diagnostikovaných před 
18. rokem věku. Výjimečně je nemoc diagnostikována i u dětí pod 10 let. V současné 
době však narůstá i výskyt prvních příznaků nemoci ve skupině žen starších 40 let, 
takto ale začíná jen 5 % případů. Obecně jsou více postiženy ženy než muži. Postup-
ně došlo ke zvýšení až k poměru 3:1.
Prevalence nemoci se zvyšuje se 
vzdá leností od rovníku. V naší ze-
mi se předpokládá 160 nemocných 
na 100 000 oby vatel, v Ústeckém kraji 
dokonce 170. Ještě v 80. letech minu-
lého století to bylo jen 70 nemocných 
na 100 000 obyvatel. Incidence nemoci 
v naší republice je nyní 11 nových přípa-
dů na 100 000 obyvatel a rok. Podob-
ně jsou na tom i ostatní evropské státy. 
Zvýšený výskyt je dán horším imunitním 
stavem obyvatelstva, ale také zlepšenou 
diagnostikou. Současné metody umož-
nují časnou diagnózu již v raných stadi-
ích nemoci. Tato snaha vychází i z faktu, 
že současná moderní léčba je v těchto 
fázích nejúčinnější. V případě pozdních 
stadií nemoci, kdy je již velká ztráta 

nervové tkáně a s tím související těžký 
neurologický deficit, není dosud žádná 
účinná léčba známá.
Etiopatogeneze nemoci není zcela ob-
jasněna, přesto se dá určit několik zá-
kladních rizikových faktorů. Prvním je 
genetická dispozice. Přibližně 4 % ne-
mocných má stejně postiženého pří-
buzného v první linii. Riziko postižení 
u jednovaječných dvojčat je 30 %. K to-
muto tzv. vnitřnímu riziku se přidávají 
zevní faktory. V posledních letech se 
z nich za nejvíce pravděpodobné po-
važují nedostatek vitaminu D, prodě-
laná infekční mononukleóza a kouření 
v období dospívání. Vitamin D funguje 
jako regulátor imunitního systému. Již 
jeho nedostatek prenatálně disponuje 

k rozvoji autoimunity v dospělosti. 
Z dánského registru bylo prokázáno, že 
děti, které mají při narození nižší hladinu 
vitaminu D v krvi, jsou v dospělosti čas-
těji postiženy roztroušenou sklerózou. 
Stejně tak působí i nedostatek vitaminu 
D v dětství. Nízká hladina vitaminu D při 
propuknutí prvních příznaků predikuje 
rychlejší konverzi do jisté RS a rychlejší 
progresi nemoci. Stejně tak kuřák one-
mocní 2x častěji než nekuřák. Pokud 
nepřestane kouřit, nemoc progreduje až 
4x rychleji klinicky i na magnetické rezo-
nanci (MRI).
Typický průběh začíná jako relaps remi-
tentní (RR) forma. První ataka nemoci 
je označována jako klinicky izolovaný 
syndrom (CIS). Za klinicky definitivní RS 
se nemoc považuje po prodělání dru-
hé ataky. Riziko rozvoje jisté RS lze 
predikovat již po první atace. Základ-
ní diagnostickou metodou je MRI, kde 
nacházíme typická ložiska odpoví-
dající zánětu v mozku a míše. Jejich 
vyšší počet či eventuální aktivita po po-
dání kontrastní látky předurčuje k vyšší 
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pravděpodobnosti rozvoje jisté RS. 
S MRI musí korelovat nález v mozkomíš-
ním moku. Zachycení typických oligoklo-
nálních pásů pouze v likvoru s absencí 
v séru potvrdí autoimunitní charakter lo-
žisek zachycených na MRI. 
Remitentní forma přechází po určité 
době do tzv. sekundárně progresivní 
fáze nemoci, kdy se mění patogenetic-
ké chování procesu a nad zánětlivými 
změnami převažuje degenerace. I v této 
fázi se mohou vyskytovat ataky, ale jsou 
méně časté a úprava z nich je minimální. 
Přibližně v 15 % případů dochází k se-
trvalé progresi již od prvních příznaků 
choroby. Tuto formu označujeme za pri-
márně progresivní. I u ní mohou být su-
perponované ataky, ale celkově jde spíše 
o pozvolnou a trvalou progresi neurolo-
gického deficitu, vyjádřeného spastickou 
paraparézou. V poslední době je tato 
forma diagnostikována často až po pře-
hodnocení z RR formy. Důvodem je zahá-
jení léčby po CIS. Teprve následné další 
trvání progrese i přes eskalaci léčby vede 
k této diagnóze.
Klinické příznaky RS jsou dány poruše-
ním funkce jednotlivých centrálních drah 
a systémů. Klasicky se vyskytuje centrál-
ní paréza, poruchy citlivosti, kmenové 
příznaky či sfinkterové potíže. Typickým 
prvním příznakem bývá zánět očního ner-
vu, který ztrátou zraku primárně přivede 

Roztroušená skleróza mozkomíšní
na biologické léčbě má problémy se zís-
káním invalidního důchodu. Tento fakt je 
často nemocným špatně vysvětlován ze 
strany problematiky neznalého zdravot-
nického personálu. 
Akutní zhoršení neurologického stavu, 
které bez přítomnosti teploty či infekce 
trvá déle než 24 hodin – ataka, se vždy 
léčí podáním vysokých dávek kortiko-
steroidu. Standardem podle její tíže je 
3–5 gramů metylprednisolonu. Při je-
jich neúspěchu lze sáhnout k provedení 
plazmaferéz. Těch se provádí celkem 
5 v průběhu 10 dnů. Úprava z každé ata-
ky je různě dlouhá. Zejména u těch prv-
ních dochází k úpravě rychle po podání 
bolusu kortikoidů, později již není efekt 
tak rychlý a k úpravě dochází pozvolna 
až 3–6 měsíců. I přes maximální snahu 
však mohou zůstat rezidua.
Cílem dlouhodobé léčby je zabránit ata-
kám a progresi choroby. Současná mo-
derní tzv. biologická léčba se dá rozdělit 
do dvou základních skupin na léky méně 
a vysoce účinné. Bohužel vyšší účinnost 
s sebou přináší i vyšší zdravotní rizika 
nežádoucích účinků léku. Proto je stále 
praktikován koncept postupné eskalační 
léčby.
Byl-li CIS u nemocného tak vážný, že 
bylo nutné podat nitrožilně kortikoidy, 
je-li pozitivní nález oligoklonálních pásů 
v mozkomíšním moku a typický obraz 
na MRI, je zahájena léčba interferony 
beta, glatirameracetátem nebo teriflu-
nomidem. Zatímco první dvě látky jsou 

podávány v injekční formě s různou 
frekvencí autoaplikace, poslední je tab-
letou. Vzhledem k tomu, že většina nově 
diagnostikovaných jsou ženy, které ještě 
plánují v budoucnu graviditu, není tento 
potencionální teratogen pro ně bohužel 
zcela vhodný. Většina pacientů tedy stá-
le zahajuje léčbu injekčními preparáty. 
Je-li pacient zachycen již ve stadiu kli-
nicky definitivní RS, je pro nasazení bio-
logické léčby rozhodující interval mezi 
2 posledními relapsy. Pokud je delší než 
rok, není léčba v ČR ze zdravotního pojiš-
tění hrazena.
V případě přetrvávající aktivity nemo-
ci ve formě atak lze léčbu eskalovat 
na léky s vyšší účinností. Zde je možné 
volit mezi formou perorální a infuzní. 
Nitrožilně podávané monoklonální pro-
tilátky k různým molekulám imunitní-
ho systému vykazují nejvyšší efektivitu 
v ovlivnění průběhu nemoci. Díky těmto 
preparátům se nyní v léčbě RS snažíme 
dosáhnout stavu bez známek aktivity, 
tzv. NEDA koncept (No Evidence of Di-
sease Activity). Bohužel, tato efektivita 
je vykoupena rizikem vedlejších účinků, 
které někdy mohou vést až ke smrti ne-
mocného.
Neopominutelné místo v komplexním 
přístupu k léčbě RS má rehabilitace. Fy-
zioterapie, prováděná na neurofyziolo-
gickém podkladě může minimalizovat 
rezidua po atakách. Celkově je také vel-
mi důležité udržování dobré fyzické kon-
dice. V tomto směru pomáhá i možnost 

pravidelné lázeňské léčby, která je v kom-
plexním režimu hrazena 1x za 2 roky. Ne-
mocným s RS je doporučována zdravá 
životospráva, důležité je doplnění vita-
minu D. Jasným režimovým opatřením 
je vyvarování se kouření, a to jak ciga-
ret, tak i dnes populární vodní dýmky. 
Nebezpečné je nejen kouření aktivní, 
ale i pasivní. Obojí může vést k aktivaci 
a progresivnímu průběhu choroby. Cel-
kově nedoporučujeme užívat imuno-
stimulační preparáty, neboť ty mohou 
aktivovat i autoimunitní proces základní 
nemoci. Očkování proti tetanu je možné 
pouze při laboratorně prokázané nedo-
statečné hladině protilátek proti tomuto 
agens. Jiná očkování nedoporučujeme. 
Veškeré infekce je nutné řešit klidovým 
režimem a v případě teplot nad 38 stup-
ňů je nutné nasadit antibiotikum vzhle-
dem k riziku bakteriální superinfekce. 

Většina nemocných, včas diagnostikova-
ných a časně léčených, má šanci prožít 
zcela normální život bez rozvoje těžké in-
validity. Ženy s RS dnes běžně mají děti. 
Plánovanému těhotenství je jen třeba 
uzpůsobit výběr vhodné léčby. Přestože 
ještě v nedávných letech umírali nemoc-
ní s RS v průměru o 10 let dříve, než byla 
předpokládaná doba jejich dožití, dnes 
by neměla být délka života pacientů se 
současnou moderní léčbou zkrácena. 
Zda tomu tak opravdu bude, však ukážou 
data z registrů až za několik let.

Přístrojové vybavení RS centra

Rehabilitační místnost

Kazuistika RS nemocné

I přes léčbu však přetrvává aktivita ne-
moci. Další ataky: 12/2007, 5/2008. 
Provedena eskalace v linii na vyso-
kodávkovaný interferon Rebif® 44, 
podkožní injekce aplikované 3x týdně 
od 11. 8. 2008 do 5. 12. 2008. Nemoc-
ná se nemohla začlenit do pracovního 

procesu pro poruchu řeči, zejména 
pro její ataxii.
Po další atace 12/2008, dochází k roz-
voji spastické paraparézy a zhoršení 
EDSS na 5.5 (schopná ujít bez opory 
pouze 100 metrů). Zaléčena 5 g SM iv. 
zahajuje léčbu monoklonální protilátkou 

k adhezivním molekulám na stěně cév. In-
fuze Tysabri® aplikovány od 5. 1. 2009. 
Zlepšení EDSS na 4.5, částečný návrat 
do pracovního pro cesu. Za tuto dobu pou-
ze 2 relapsy 16. 5. 2013 a 10. 5. 2014. 
MR stacionární, bez známek aktivity 
či progrese. Bohužel pozitivní sérum 

HL, *1969, VŠ učitelka, rizika 15 cig/d, jinak dosud zdravá
První příznaky nemoci (CIS) 9/2007 – hospitalizována na urologii pro SF potíže neadekvátní k věku, 5 g SM iv., MRI 10/07 
prokazuje mnohočetné demyelinizační změny v mozku supra i infratentoriálně, i v hrudní míše, v mozkomíšním moku 
nalezeno 18 oligoklonáních pásů bez korelace v séru – zahájena léčba injekcemi interferonu beta – Avonex® i.m injekce 
1x týdně od 27. 11. 2007.

nemocného na oční oddělení. Přítomná 
může být i vegetativní dysfunkce. Někdy 
je prvním projevem nemoci i epileptický 
paroxysmus. Paradoxně nebývá klasický 
kognitivní deficit, jak předpokládá vět-
šina laiků ze slova skleróza. Může být 
ztíženo vyhodnocování z více informa-
cí a orientace ve složitějších situacích. 
Častější je sklon k depresím a emoční 
labilitě. Dříve užívané rozlišení na formu 
hemisferální, mozečkovou či spinální se 

dnes neužívá, i když ve fenotypu někte-
rých pacientů tyto jednotlivé příznaky 
mohou být dominantní. 
K popisu tíže postižení se využívá 
tzv. Kurtzkeho škála, běžně označova-
ná zkratkou EDSS (expanded disability 
status scale). Hodnoty od 0 do 10 od-
ráží postižení v jednotlivých funkčních 
systémech s dominantním hodnocením 
schopnosti chůze. Zatímco 0 označuje 
nemocného bez příznaků nemoci, 10 je 
spíše statistickou značkou pro smrt v dů-
sledku roztroušené sklerózy. Škála má 
mnoho nedostatků, ale je základní pro 
určování hranice k nasazení biologické 
léčby i pro její ukončení. Zatímco léky 
první linie mohou být nasazeny do EDSS 
4.5, což je stav, kdy nemocný bez zastáv-
ky a jakékoliv opory ujde v kuse mini-
málně 300 m, léčba se ukončuje, pokud 
pacient ztratí samostatnou schopnost 
chůze. EDSS 6.0 znamená, že pacient 
k chůzi trvale potřebuje oporu hole, 
EDSS 6.5 označuje nutnost použít hole 2 
či oporu druhé osoby. Pacient s EDSS 7.0 
je již odkázán na vozík. Tato hodnota je 
zároveň dle zákona stanovena jako hra-
nice pro přiznání invalidního důchodu 
(ID) III. stupně, dříve označovaného jako 
plný ID. ID I. stupně může být přiznán 
od EDSS 4.0. Z toho vyplývá, že nemocný 
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Redakce Statimu děkuje MUDr. Martě Vachové, primářce Neurologického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,  
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.

na virus JCV. Postupně stoupající titr pro-
tilátek k tomuto viru a riziko PML (progre-
sivní multifokální leukoencefalopatie) 
více než 1 %. Bezpečnostní kontroly MRI 
prováděné po 3 měsících ve snaze za-
chytit eventuální známky infekce před 
jejich klinickou manifestací (25. 9. 2015 
+ 12. 6. 2015 + 2. 4. 2015 + 8. 9. 2014 
+ 27. 5. 2014 + 11. 2. 2014). I přes sta-
bilitu po 81. aplikaci 25. 9. 2015 při vze-
stupu titru protilátek k JCV na 3.74 léčba 
ukončena. Riziko pokračování léčby se 
považuje za nadměrné od hranice titru 
1.5, po 2 letech léčby. Pacientka byla 
na léčbě téměř 7 roků.
Po pohovoru s nemocnou rozhodnuto 
o změně léčby na jinou monoklonál-
ní protilátku, která nemá riziko PML. 
Jde o infuzní preparát alemtuzumab 

– Lemtrada®, který se podává v roč-
ních cyklech 5 infuzí po sobě poda-
ných v 5 dnech. Další cyklus je podáván 
po roce, již jen 3 dávky.
Před nasazením léku provedena kont-
rolní lumbální punkce. Na léčbě došlo 
k poklesu oligoklonálních pásů v mozko-
míšním moku na 8, v likvoru nebyla pro-
kázána přítomnost žádného infekčního 
agens, která by bránila podání nové 
léčby. V rámci prevence nežádoucích 
účinků alemtuzumabu se před podá-
ním provádí gynekologické vyšetření se 
stěrem děložního čípku na HPV. Jeho 
přítomnost znamená nutnost častějších 
gynekologických kontrol, minimálně 
3x ročně. Dále je nutné vyloučit latentní 
TBC za pomoci plicního vyšetření. Prová-
dí se laboratorní testy na hepatitidy, HIV, 

nutná je přítomnost dostatečné hladiny 
protilátek proti viru VZV-HZV, imunologic-
ké vyšetření vylučuje imunodeficientní 
stav. Všechna tato provedená vyšetření 
dovolovala podání infuzního cyklu. Těs-
ně před podáním se provádí ještě MRI 
mozku, k vyloučení eventuálních známek 
PML, i toto bylo 14. 12. 2015 negativní.

1. cyklus podán 14.–18. 12. 2015 bez 
komplikací. Spolu s lékem se jako pre-
medikace před každou infuzí podává 
1 g metylprenisolonu iv., dále omeprazol 
40 mg, 1 g paracetamolu a 10 mg cetiri-
zinu perorálně. Od prvního dne se zaha-
juje profylaktické podávání acicloviru, 
200 mg 2xd. Dále musí nemocná dodržo-
vat 2 měsíce zvláštní dietní režim. Strava 
nesmí obsahovat potraviny s rizikem ob-
sahu plísní, musí být vždy tepelně upra-
vená, čerstvá, nedoporučuje se ohřívané 
jídlo. Lék může způsobit trombopenii. 
Proto je nutné docházet na pravidelné 
měsíční odběry krve, a to celkem 4 roky 
od podání poslední infuze léku. Vzhle-
dem k riziku thyreopatie je nutné každé 
3 měsíce kontrolovat i hladiny hormonů 
štítné žlázy. Pro riziko rozvoje Good Pas-
terueova syndromu se pravidelně prová-
dí i testy ledvinných funkcí.

Po celý rok po podání 1. cyklu byla ne-
mocná stabilní, bez ataky i bez pro-
grese na provedených MRI vyšetřeních 
(23. 6. 2016 a 1. 12. 2016). EDSS 4.5 zů-
stává a nemocná je schopná na částeč-
ný úvazek pracovat. 2. cyklus byl podán 
12.–14. 12. 2016, opět bez komplikací, 
za stejných podmínek jako první. Ná-
sledné sledování trvá. Při poslední kon-
trole 18. 9. 2017 je nemocná stále bez 
klinických známek aktivace nemoci.

Kazuistika RS nemocné

Kolektiv Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s.  
– Nemocnice Teplice, o. z.
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