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Název přípravku: Spinraza 12 mg injekční roztok. Složení: Jedna injekční lahvička 
o  objemu 5 ml obsahuje nusinersenum natricum, což odpovídá nusinersenum 
12  mg. Úplný seznam pomocných látek je uveden v SPC. Terapeutické indikace: 
Přípravek Spinraza je indikován k   léčbě spinální svalové atrofie vázané na dlouhé 
raménko 5. chromozomu. Dávkování a způsob podání: Léčbu přípravkem Spinraza 
má zahájit pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou spinální svalové atrofie. 
Doporučená dávka je 12 mg (5 ml) při jednom podání. Léčba přípravkem Spinraza 
má být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy 4 nasycovacími dávkami ve 
dnech 0, 14, 28 a 63. Udržovací dávka má být potom podávána jednou za 4 měsíce. 
Přípravek Spinraza je určen k intratekálnímu podání pomocí lumbální punkce. Léčbu 
má podávat zdravotnický pracovník se zkušenostmi s prováděním lumbální punkce. 
Přípravek Spinraza se podává prostřednictvím intratekální bolusové injekce po dobu 
1 až 3 minut za použití spinální anestetické jehly. Injekce se nesmí podat do míst na 
kůži, která vykazují známky infekce či zánětu. Doporučuje se, aby se před podáním 
přípravku Spinraza odebral takový objem cerebrospinálního moku, který odpovídá 
objemu přípravku Spinraza, který má být aplikován. Při podání přípravku Spinraza 
může být zapotřebí sedace. Při přípravě a podání přípravku Spinraza je nutné použít 
aseptický postup. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Lumbální punkce: V souvislosti s provedením 
lumbální punkce existuje riziko výskytu nežádoucích účinků (např. bolest hlavy, bolest 
zad, zvracení). Možné obtíže mohou nastat u velmi mladých pacientů a u pacientů 
se skoliózou. Pro usnadnění provedení intratekálního podání přípravku Spinraza lze 
podle uvážení lékaře zvážit použití ultrazvuku nebo jiných zobrazovacích technik.  
Trombocytopenie a  koagulační abnormality: Po subkutánním nebo intravenózním 
podání jiných antisense oligonukleotidů byly pozorovány koagulační abnormality 
a  trombocytopenie včetně akutní těžké trombocytopenie. Pokud je to klinicky 
indikováno, doporučuje se před podáním přípravku Spinraza provést laboratorní 
vyšetření trombocytů a koagulace. Renální toxicita: Po subkutánním nebo intravenózním 
podání jiných antisense oligonukleotidů byla pozorována renální toxicita. Pokud je to 
klinicky indikováno, doporučuje se provést vyšetření bílkovin v moči. Při přetrvávající 
zvýšené hladině bílkovin v moči se mají zvážit další vyšetření. *Hydrocefalus: V období 
po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených nusinersenem hlášeny 
případy komunikujícího hydrocefalu bez souvislosti s meningitidou nebo krvácením. 
Některým pacientům byla implantována ventrikuloperitoneální drenáž (shunt). 
Přínosy a rizika léčby nusinersenem u pacientů s ventrikuloperitoneální drenáží nejsou 

v současnosti známy a pokračování v léčbě po tomto zákroku je nutné pečlivě zvážit.  
Interakce s  jinými léčivými přípravky: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. 
In vitro studie naznačily, že nusinersen není induktorem ani inhibitorem metabolismu 
zprostředkovaného CYP450. In vitro studie naznačují, že pravděpodobnost interakcí 
s nusinersenem kvůli kompetici o  vazbu na plazmatické bílkoviny nebo kompetici 
s  transportéry či kvůli inhibici transportérů je nízká. Fertilita, těhotenství a kojení: 
Podávání přípravku Spinraza v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. 
Není známo, zda se nusinersen/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. 
Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti 
kojení pro dítě a  prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit 
kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Spinraza. Nejsou k dispozici žádné 
údaje o potenciálních účincích na fertilitu u člověka. Účinky na schopnost řídit 
a obsluhovat stroje: Přípravek Spinraza nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na 
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolest hlavy, 
bolest zad, zvracení.  U pacientů léčených přípravkem Spinraza za použití lumbální 
punkce byly zaznamenány závažné infekce, např. meningitida. Taktéž byl hlášen 
výskyt komunikujícího hydrocefalu a aseptické meningitidy. Frekvence těchto účinků 
není známa. Předávkování: V případě předávkování je třeba poskytnout podpůrnou 
lékařskou péči, včetně konzultace se zdravotnickým pracovníkem a  důkladného 
vyšetření klinického stavu pacienta. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce 
(2 °C - 8  °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby 
byl přípravek chráněn před světlem.  Balení: 5ml injekční lahvička. Jedna injekční 
lahvička v krabičce. Držitel rozhodnutí o registraci: Biogen Netherlands B.V., 1171 LP 
Badhoevedorp, Nizozemsko. Reg. číslo: EU/1/17/1188/001. Způsob úhrady a výdeje: 
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 03/2019.  

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To  umožní rychlé získání 
nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli 
podezření na nežádoucí účinky.
Před předepsáním léku se prosím seznamte s  úplnou informací o přípravku.
Biogen (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,  
tel.: 255 706 200, fax: 255 706 229,  www.biogen.com.cz

* Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku. 

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU SPINRAZA



Zkrácená informace o přípravku. Název přípravku: Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Léčivá látka: alglucosidasum alfa. Indikace: Myozyme je indikován pro 
dlouhodobou enzymatickou substituční léčbu u pacientů s potvrzenou diagnózou Pompeho nemoci. Myozyme je indikován u dospělých i dětských pacientů všech věkových kategorií. Kontraindi-
kace: Život ohrožující hypersenzitivita (anafylaktická reakce) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, pokud opětovné nasazení přípravku znovu vyvolalo příslušnou reakci. Dávkování 
a způsob podání: Doporučená dávka přípravku alglucosidasum alfa je 20 mg/kg tělesné hmotnosti a aplikuje se jedenkrát za 2 týdny intravenózně. Doporučuje se začít podávat infuzi počáteční 
rychlostí 1 mg/kg/hod a postupně, pokud se neobjeví příznaky reakcí souvisejících s infuzí, dávkování zvyšovat o 2 mg/kg/hod každých 30 minut, a to až do maximální rychlosti 7 mg/kg/hod. Zvláštní 
upozornění a opatření pro užití: Závažné a život ohrožující anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku byly během infuzí přípravku Myozyme hlášeny u pacientů s infantilní i pozdní formou 
nemoci. Při podávání přípravku Myozyme je z důvodu možnosti závažných reakcí přidružených k infuzi nutné mít připravená vhodná lékařská podpůrná opatření, včetně přístroje pro kardiopulmonár-
ní resuscitaci. Jestliže se vyskytnou závažné hypersenzitivní/ anafylaktické reakce, okamžitě přerušte infuzi přípravku Myozyme a zahajte odpovídající léčbu za dodržení lékařských standardů. Pacienti 
s pokročilou Pompeho nemocí mohou mít zhoršenou srdeční a respirační funkci a tak vyšší riziko vzniku závažných komplikací způsobených reakcemi přidruženými k infuzi a je třeba je monitorovat 
mnohem přísněji. Objeví-li se reakce imunitního systému, je třeba zvážit rizika a přínos opětovného zahájení podávání přípravku. Interakce: Nebyly provedeny žádné formální studie interakce. Ferti-
lita, těhotenství a kojení: Myozyme by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Při aplikaci přípravku Myozyme se doporučuje přerušit kojení. Neexistují žádné klinické 
údaje o účinku alglukosidázy alfa na fertilitu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nežádoucí účinky: 
Infantilní forma Pompeho nemoci: tachykardie, návaly horka, tachypnoe, kašel, zvracení, kopřivka, vyrážka, pyrexie, snížená saturace kyslíkem, agitovanost, tremor, cyanóza, hypertenze, bledost, 
říhání, nevolnost, erytém, makulopapulární vyrážka, makulární vyrážka, papulární vyrážka, svědění, podrážděnost, zimnice, zvýšená srdeční frekvence, zvýšený krevní tlak, zvýšená tělesná teplota. 
Pozdní forma Pompeho nemoci: přecitlivělost, závratě, parestezie, bolesti hlavy, návaly horka, pocit staženého hrdla, průjem, zvracení, nevolnost, kopřivka, papulární vyrážka, svědění, hyperhidróza, 
svalové křeče, cukání ve svalech, myalgie, pyrexie, hrudní diskomfort, periferní otok, místní otok, únava, pocit horka, zvýšený krevní tlak. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce 
(2 °C – 8 °C). Balení: 50 mg prášku v injekční lahvičce. Registrační čísla: EU/1/06/333/001-003. Držitel rozhodnutí o registraci: Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nizozemsko. 
Datum poslední revize textu: 26. 11. 2018. Přípravek je vydáván na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou 
informací o přípravku. Další informace jsou k dispozici na adrese: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.:233 086 111, fax: 233 086 222, nebo na www.sanofi.cz.
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 
tel.: +420 233 086 111, fax: +420 233 086 222,
e-mail: cz-info@sanofi.com.
Kód materiálu: GZCS.PD.19.01.0005.
Datum přípravy materiálu: leden 2019. Určeno pro odbornou veřejnost.

Odhalte Pompeho nemoc včas.
Objednejte si diagnostický set 

dříve, než bude pozdě.

www.spravnadiagnoza.cz

myozyme_pompe_INZ_148x210_GZCS.PD.19.01.0005_v01.indd   1 15.03.19   0:08



POD ZÁŠTITOU: Společnost dětské neurologie, Česká lekářská společnost J. E. Purkyně
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Neschopnosť úsilne žmurknúť 
(vrchné tvárové svaly)

Obmedzené špúlenie 
(spodné tvárové svaly)

Neschopnosť zdvihnúť hlavu 
pri ľahu na chrbte/bruchu 
(krčný ohýbač a naťahovač)

Vstávanie zo stoličky s použitím rúk 
(svaly v bedrovej oblasti)

Kolísavá chôdza (svaly v bedrovej oblasti)

Hyperextenzia kolien pri chôdzi 
(kolenný dvíhač)

Neschopnosť dvíhať nohy pri chôdzi 
(svaly prednej strany nohy)

Chôdza po špičkách 
(skrátenie Achilovej šlachy)

ZAMERAJTE SA NA DMD
KAŽDÝ DEŇ SA POČÍTA

ZAOSTÁVA?

Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, 
IČO: 44319185, DIČ: 2022667790, IČ DPH: SK20 22 66 77 90
Tel.: +421 917 721 816, info@bioxa.sk
jana.meixnerova@bioxa.sk, www.bioxa.skMedicína moderných technológií



PROGRAM

STŘEDA 15. 5. 2019

15:30 - 19:00 Registrace účastníků a společností

16:30 - 17:30 Workshop I

NEURORADIOLOGIE V DĚTSKÉ EPILEPTOLOGII – „NEUROLOGICKÉ MINIMUM“

Horák O., Šenkyřík J., Danhofer P.

Interaktivní kurs, poukazující na specifika epileptologických MR protokolů, charakteristiky a význam jednotlivých MR zobrazovacích 
sekvencí pro interpretaci nálezů (především epileptogenních lézí) a předkládající „neurologické minimum“ pro orientaci kliniků v MR 
obrazech.

20:00 - 23:00 VEČEŘE - restaurace LuculLus (1. patro), Best Western Premier hotel International



ČTVRTEK 16. 5. 2019

07:15 - 15:00 Registrace účastníků a společností

07:30 - 08:30 Workshop II

REHABILITACE V NEUROLOGII

Juříková L., Jánská A., Stepien A., Bálintová Z., Havlín O.

Interaktivní kurs zaměřený na rehabilitaci dětských neurologických pacientů, a to zejména těch s nervosvalovým onemocněním. 
Maximální pozornost bude věnována škálování kinesiologických dovedností u těchto pacientů, které je vyžadováno pro určení stádia 
a progrese nemoci, a rovněž je nedílnou součástí monitorace efektu léčby.

09:00 - 09:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU
Čestné předsednictvo: Brožová K., Hadač J., Horák O., Kolníková M., Komárek V., Kršek P., Kunčíková M., Medřická H., Nevšímalová S., 
Ošlejšková H., Perichtová M., Příhodová I.

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA: LEOŠ JANÁČEK - OPERNÍ GÉNIUS Z BRNA 18

prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc.

(Profesor Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně)

09:45 - 10:50 Nervosvalová a jiná vzácná onemocnění I (Přednáškový blok podporovaný společností sanofi-aventis, s.r.o.)

"NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY JSOU NOVOU NADĚJÍ PRO NAŠE PACIENTY"

Předsedající: Haberlová J., Honzík T., Juříková L., Kolníková M.

09:45 - 10:05 DĚDIČNÉ PORUCHY GLYKOSYLACE 15+5

Honzík T., Ondrušková N., Tesařová M., Zeman J., Hansíková H.

10:05 - 10:25 DLOUHODOBÝ EFEKT LÉČBY ATALURENEM U PACIENTŮ SE SVALOVOU DYSTROFIÍ TYP DUCHENNE PODMÍNĚNOU MUTACÍ 
(NMDMD): DATA Z MEZINÁRODNÍHO REGISTRU STRIDE. 15+5

Haberlová J., Fuchsová P.



ČTVRTEK 16. 5. 2019
10:25 - 10:40 TRANSLARNA - AKTUÁLNÍ STAV V ČR A ZKUŠENOSTI RODIČŮ S TOUTO LÉČBOU 10+5

Juříková L., Bálintová Z., Havlín O.

10:40 - 10:50 METABOLICKÉ MYOPATIE   8+2

Havlín O., Bálintová Z., Juříková L.

10:50 - 11:15 PŘESTÁVKA

11:15 - 12:15 Satelitní sympozium společnosti Biogen, s.r.o.

"Nové horizonty v léčbě SMA"

Předsedající: Ošlejšková H.

11:15 - 11:35 LÉČBA PRESYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ, NOVÁ KRITÉRIA LÉČBY, REGISTR SMA 15+5

Haberlová J.

11:35 - 11:55 ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ LÉČBY PŘÍPRAVKEM SPINRAZA (NUSINERSEN) V ČESKÉ REPUBLICE 15+5

Bálintová Z., Haberlová J., Staněk J.

11:55 - 12:15 SKÚSENOSTI S LIEČBOU SMA NA SLOVENSKU 15+5

Kolníková M.

12:15 - 13:20 OBĚD - restaurace LuculLus (1. patro), Best Western Premier hotel International



ČTVRTEK 16. 5. 2019
13:20 - 14:40 Dětská epileptologie - "žhavé novinky" I

Epileptochirurgie

Předsedající: Brichtová E., Novák V., Kršek P., Ryzí M.

13:20 - 13:35 JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST RESEKČNÍCH EPILEPTOCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ? 10+5

Kršek P., Jahodová A., Beňová B., Bělohlávková A., Kudr M., Janča R., Ježdík P., Libý P., Tichý M.

13:35 - 13:50 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ OPERAČNÍ POSTUPY V DĚTSKÉ EPILEPTOCHIRURGII 10+5

Brichtová E., Horák O., Ryzí M., Ošlejšková H.

13:50 - 14:00 HYPOTHALAMICKÉ HAMARTOMY S GELASTICKÝMI ZÁCHVATY. KLINICKÝ OBRAZ A VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY   8+2

Kudr M., Tichý M., Libý P., Jahodová A., Bělohlávková A., Maulisová A., Kršek P.

14:00 - 14:10 TRANSVENTRIKULÁRNÍ ENDOSKOPICKÝ PŘÍSTUP K HYPOTALAMICKÉMU HAMARTOMU   8+2

Libý P., Tichý M., Kudr M., Vaculík M., Táborský J., Kršek P.

14:10 - 14:20 RASMUSSENOVA ENCEFALITIDA - IMUNOLOGICKÉ NÁLEZY A ZKUŠENOSTI S KONZERVATIVNÍ TERAPIÍ   8+2

Libá Z., Nohejlová H., Kayserová J., Vášková M., Zámečník J., Tichý M., Brožová K., Ramos Rivera GA., Kršek P.

14:20 - 14:30 DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY RASMUSSENOVY ENCEFALITÍDY   8+2

Kršek P., Libá Z., Jahodová Z., Kudr M., Beňová B., Bělohlávková A., Libý P., Tichý M.

14:30 - 14:40 INTRAOPERAČNÍ DETEKCE STEREOTAKTICKY ZAVEDENÝCH INTRACEREBRÁLNÍCH ELEKTROD JAKO POSTUP ZVYŠUJÍCÍ 
PŘESNOST RESEKČNÍ EPILEPTOCHIRURGIE   8+2

Bělohlávková A., Jahodová A., Kudr M., Beňová B., Ebel M., Libý P., Táborský J., Leško R., Tichý M., Kršek P.

14:40 - 15:00 PŘESTÁVKA



ČTVRTEK 16. 5. 2019
15:00 - 16:05 Dětská epileptologie - "žhavé novinky” II

Epileptogenetika

Předsedající: Aulická Š., Gaillyová R., Hadač J., Seeman P.

15:00 - 15:15 QUO VADIS (LÉKAŘSKÁ GENETIKO)? 10+5

Gaillyová R., Šoukalová J., Beharka R., Drábová K., Ošlejšková H., Horák O., Fajkusová L., Stehlíková K.

15:15 - 15:30 PŘÍNOS EXPERTNÍHO VÝBĚRU PACIENTŮ PRO CELOEXOMOVÉ SEKVENOVÁNÍ (WES) PO VYŠETŘENÍ MPS PANELU GENŮ 
SPOJENÝCH SE ZÁVAŽNOU DĚTSKOU EPILEPSIÍ A EPILEPTICKOU ENCEFALOPATIÍ 10+5

Seeman P., Staněk D. , Sedláčková L., Vlčková M., Štěrbová K., Laššuthová P.

15:30 - 15:40 GENETICKÉ VYŠETŘENÍ METODOU MASIVNĚ-PARALELNÍHO SEKVENOVÁNÍ U PACIENTŮ S MALFORMACEMI KORTIKÁLNÍHO 
VÝVOJE A JEHO ROLE V EPILEPTOCHIRURGII   8+2

Beňová B., Uhrová Meszárosová A., Staněk D., Vlčková M., Tesner P., Kršek P., Seeman P.

15:40 - 15:50 NOVÁ KLASIFIKACE NOVOROZENECKÝCH ZÁCHVATŮ   8+2

Španělová K., Horák O., Ošlejšková H., Aulická Š.

15:50 - 16:05 EPILEPSIE U DĚTÍ PO TĚŽKÉ PERINATÁLNÍ ASFYXII, LÉČENÝCH CELOTĚLOVOU HYPOTERMIÍ - VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ STUDIE 
ZA OBDOBÍ 10 LET 10+5

Klement P., Černá O.

16:05 - 16:20 COFFEE BREAK

16:20 - 18:05 Dětská epileptologie - "žhavé novinky” III

Farmakoterapie

Předsedající: Brožová K., Horák O., Kudr M.



ČTVRTEK 16. 5. 2019
16:20 - 16:35 BUKÁLNÍ MIDAZOLAM: EFEKTIVNÍ CESTA PODÁNÍ ZÁCHRANNÉ MEDIKACE PŘI DÉLETRVAJÍCÍM ZÁCHVATU 10+5

Ošlejšková H.

16:35 - 16:50 BRIVIACT U DĚTÍ: OD TEORIE K PRAXI 10+5

Horák O.

16:50 - 17:05 PRVNÍ ZKUŠENOSTI S BRIVARACETAMEM (BRIVIACT) V KLINICKÉ PRAXI DĚTSKÉHO EPILEPTOLOGA 10+5

Ošlejšková H.

17:05 - 17:20 KOGNITIVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ ÚČINKY NOVÝCH ANTIEPILEPTIK V DĚTSTVÍ A ADOLESCENCI 10+5

Ryzí M.

17:20 - 17:35 LIEČBA VALPROÁTOM U DETÍ – AKTUÁLNE USMERNENIA 10+5

Švecová L.

17:35 - 17:45 FINANČNÍ NÁKLADY RODINY NA PÉČI O DĚTSKÉ PACIENTY SE SYNDROMEM DRAVETOVÉ   8+2

Česká K., Aulická Š., Ošlejšková H.

17:45 - 18:05 STOLETÍ KETOTERAPIE (IT) 15+5

Brožová K., Horák O.

20:00 - 23:00 VEČEŘE - restaurace Pavillon (Jezuitská 6)



PÁTEK 17. 5. 2019

07:15 - 11:00 Registrace účastníků a společností

07:30 - 08:30 Workshop III

Dětská elektroencefalografie

Horák O., Brožová K., Aulická Š.

Interaktivní, prakticky zaměřený kurs, věnovaný terminologickým a metodickým novinkám v dětské elektroencefalografii a správné 
interpretaci interiktálních a iktálních vzorců u dětí.

09:00 - 10:35 Dětská neuropsychiatrie - "dětská neurologie a dětská psychiatrie jsou dvě strany téže mince" I

Předsedající: Goetz M., Komárek V., Medřická H.

09:00 - 09:20 NUTRIČNÍ PROGRAMOVÁNÍ - O ČEM HOVOŘÍME? 15+5

Jimramovský F.

09:20 - 09:40 STŘEVNÍ MIKROBIOTA U NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 15+5

Jabandžiev P.

09:40 - 10:00 AUTISMUS A EPILEPTICKÉ ENCEFALOPATIE - DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE? 15+5

Komárek V.

10:00 - 10:25 TRANSGENERAČNÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ. CO TRÁPÍ DĚTI RODIČŮ S VÁŽNÝMI DUŠEVNÍMI PORUCHAMI. 20+5

Goetz M.

10:25 - 10:35 "PRVNÍ" POMOC PRO RODIČE NEMOCNÝCH DĚTÍ   8+2

Latta H., Kolková M., Tomalová P.



PÁTEK 17. 5. 2019
10:35 - 10:45 SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY "AKUTNÍ STAVY V DĚTSKÉ NEUROLOGII"

10:45 - 11:15 PŘESTÁVKA

11:15 - 13:15 DĚTSKÁ NEUROPSYCHIATRIE - "dětská neurologie a dětská psychiatrie jsou dvě strany téže mince" II

Předsedající: Danhofer P., Příhodová I., Theiner P.

11:15 - 11:35 ÚZKOSTNÉ A DEPRESIVNÍ PORUCHY U DĚTÍ 15+5

Theiner P.

11:35 - 11:50 FUNKČNÍ PORUCHY HYBNOSTI V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ 10+5

Příhodová I., Koumarová L., Nevšímalová S.

11:50 - 12:00 CONCENTRIX: VÝSLEDKY MONOCENTRICKÉ PROSPEKTIVNÍ POSTMARKETINGOVÉ STUDIE U PACIENTŮ S PORUCHAMI 
POZORNOSTI A AKTIVITY NA KLINICE DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU A FN BRNO   8+2

Tomečková M., Gondžová V., Zemanová N., Pejčochová J., Ošlejšková H.

12:00 - 12:10 GENETICKÉ A NEUROBIOLOGICKÉ ASPEKTY KOMORBIDNÍHO VÝSKYTU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA A EPILEPSIE   8+2

Danhofer P., Horák O., Knedlíková L., Aulická Š., Česká K., Pejčochová J., Fajkusová L., Ošlejšková H.

12:10 - 12:20 TERAPIE AUTISMU V BUDOUCNU: REÁLNÉ VIZE NEBO SCIENCE FICTION?   8+2

Knedlíková L., Horák O., Danhofer P.

12:20 - 12:30 KLINICKÉ A SOCIÁLNÍ PREDIKTORY KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA   8+2

Dušková H., Knedlíková L., Ošlejšková H.



PÁTEK 17. 5. 2019
12:30 - 12:40 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA - VÝTĚŽNOST VIDEO-EEG A MRI   8+2

Novák V., Medřická H., Pavlíková K.

12:40 - 12:50 TIKOVÁ PORUCHA V PRAXI DĚTSKÉHO NEUROLOGA   8+2

Hanáková P., Jičínská A., Pejčochová J., Gondžová V., Ošlejšková H.

12:50 - 13:00 KAZUISTIKA 2 PACIENTEK S PROJEVY KATATONIE   8+2

Kokinčáková K., Theiner P.

13:00 - 13:15 "DĚTSKÁ NEUROLOGIE A DĚTSKÁ PSYCHIATRIE JSOU DVĚ STRANY STEJNÉ MINCE" - ADHD A JEHO ASOCIACE S 
NEUROLOGICKÝMI DIAGNÓZAMI 10+5

Ošlejšková H., Danhofer P., Hanáková P., Tomečková M. 

13:15 - 14:15 OBĚD - restaurace LuculLus (1. patro), Best Western Premier hotel International

13:15 Zahájení jednání výboru společnosti dětské neurologie a specializační oborové rady dětské neurologie

14:15 - 15:40 Vzácná onemocnění II

Předsedající: Adamovičová M., Bálintová Z., Laššuthová P., Štefáčková Š.

14:15 - 14:35 HEREDITÁRNÍ DYT DYSTONIE - ZÁKLADNÍ INFORMACE A KAZUISTIKY DĚTÍ S DYT 1, DYT 6, DYT 10 A DYT11 DYSTONIÍ 15+5

Adamovičová M. , Křepelová A., Jech R., Urgošík D., Klement P., Bareš M.

14:35 - 14:50 VYUŽITÍ CELOGENOMOVÉHO SEKVENOVÁNÍ V DIAGNOSTICE DĚDIČNÝCH NEUROPATIÍ 10+5

Laššuthová P., Staněk D., Sedláčková L., Mazanec R., Haberlová J., Seeman P.



PÁTEK 17. 5. 2019
14:50 - 15:00 ATAXIA TELEANGIECTASIA - KAZUISTIKY PACIENTŮ   8+2

Bašovský M., Němcová L., Adamovičová M., Hněvsová P., Brožová K., Hadač J., Langová M., Gregor V., Černá L., Soldátová, Sekowská M.

15:00 - 15:10 FRIEDREICHOVA ATAXIE   8+2

Bořilová P.

15:10 - 15:20 MOYA-MOYA A ETIKA VYŠETŘOVÁNÍ ASYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ   8+2

Takács A., Horák O., Blatný J., Laštovička D., Skotáková J.

15:20 - 15:30 TĚŽKÝ MULTISYSTÉMOVÝ PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ S MUTACÍ GENU PRO ADENYLÁTCYKLÁZU 5 (ADCY5)   8+2

Petrák B., Jech R., Zech M., Zeman J., Dvořáková M., Bartáková H., Kršek P.

15:30 - 15:40 TERMOGRAFIE JAKO ZOBRAZOVACÍ METODA PŘI VYŠETŘENÍ POPORODNÍ PARÉZY PLEXUS BRACHIALIS   8+2

Pokorná J., Bálintová Z., Bernard V., Staffa E.

15:40 - 16:00 COFFEE BREAK

16.00 - 17.20 Vzácná onemocnění III

Autoimunitní onemocnění CNS

Předsedající: Dufek M., Libá Z., Surgošová J., Talábová M.

16:00 - 16:15
NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ - Přednáška podpořena 
společností Novartis 10+5

Dufek M.

16:15 - 16:30 DOSPÍVAJÍCÍ DÍVKY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU A VOLBA TERAPIE S OHLEDEM NA PLÁNOVÁNÍ GRAVIDITY 10+5

Talábová M., Taláb R., Šarláková J., Šerclová L.



PÁTEK 17. 5. 2019
16:30 - 16:40 SCLEROSIS MULTIPLEX V DETSKOM VEKU - NAŠE SKÚSENOSTI S IMUNOMODULAČNOU LIEČBOU   8+2

Surgošová J., Balažovjechová K.

16:40 - 16:50 NOVÁ MOŽNOSŤ LIEČBY PEDIATRICKÝCH PACIENTOV S SM   8+2

Kovárová D., Bláhová Vícenová A., Balažovjechová K., Kolníková M.

16:50 - 17:00 POZNÁME "NE-RÓMSKÉ" KONGENITÁLNÍ MYASTENIE? (TEDY JINÉ NEŽ S MUTACÍ CHRNE GENU?)   8+2

Adamovičová M., Fajkusová L.

17:00 - 17:10 OPAKOVANÝ TĚŽKÝ PRŮBĚH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ U DÍTĚTE S NEROZPOZNANOU KONGENITÁLNÍ MYASTENIÍ - KAZUISTIKA   8+2

Klement P., Hřídel J.

17:10 - 17:20 VASKULITIDY CNS U DĚTÍ (KAZUISTIKY)   8+2

Šarláková J., Talábová M., Šerclová L., Štefáčková Š.

17:20 Slavnostní zakončení sjezdu
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LEOŠ JANÁČEK - OPERNÍ GÉNIUS Z BRNA 
prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc. 
Profesor Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy 
university v Brně 
Muzikolog, skladatel, editor, kritik a popularizátor. 
  
Miloš Štědroň je profesorem Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem asi 100 scénických hudeb 
pro divadlo „Husa na provázku“, filmové a televizní hudby a muzikálů. 
Do jeho tvorby patří  komorní, vokální, symfonické a koncertní 
skladby. Zfilmován byl jeho muzikál na předlohu Milana Uhdeho 
„Balada pro banditu“. 
Jako muzikolog publikoval více než 200 studií především s tématikou 
hudby XX. století a díla Leoše Janáčka. Jako uznávaný znalec díla L. 
Janáčka je dlouholetým kritickým editorem vydání Janáčkových 
skladeb v renomovaných nakladatelstvích (Supraphon,  Editio 
Baerenreiter ) a autorem pěti monografií. 
  

DĚDIČNÉ PORUCHA GLYKOSYLACE 
Honzík T., Ondrušková N., Tesařová M., Zeman J., Hansíková H.  

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN, Praha 

Úvod: Dědičné poruchy glykosylace (CDG) představují heterogenní 
skupinu >130 onemocnění, která jsou způsobena poruchami 
posttranslační úpravy proteinů a lipidů s  negativním dopadem na 
stabilitu, konformaci, lokalizaci a odolnost proteinů vůči proteázám i 
na buněčné interakce a signalizaci. Screeningové vyšetření poruch 
syntézy N-glykoproteinů se provádí pomocí isoelektrické fokusace 
(IEF) transferinu, kombinované defekty N–glykoproteinů a O-
glykoproteinů pomocí IEF apolipoproteinu CIII, poruchy syntézy 
dolicholu vyšetřením jeho profilu v moči pomocí LC/MS.  
Výsledky: Diagnostika CDG syndromů byla zahájena před 18 lety a 
od té doby bylo diagnostikováno na biochemické a/nebo 
molekulární úrovni >100 pacientů z  celé ČR. V  rámci mezinárodní 
studie jsme se podíleli na objevu dvou nových typů nemoci: porucha 
glykosylace SLC10A7-CDG a porucha NUS1-CDG. NUS1-CDG spolu 
s e  S R D 5 A 3 - C D G z pů s o b u j e d e f e k t s y n t é z y d o l i c h o l u 
s charakteristickým fenotypovým projevem kombinace encefalopatie 
a ataxie s dystrofií sítnice. Nejčastější porucha N-glykosylace je deficit 
fosfomanomutázy 2 (PMM2-CDG), ve světě již bylo popsáno cca 1000 
pacientů; v  ČR 22 pacientů. Podstatou onemocnění je porucha 
přeměny manóza-6-fosfátu na manóza-1-fosfát v  cytoplasmě. 
Manóza-1-fosfát je prekurzor GDP-manózy a dolichol-fosfát-manózy, 
které slouží jako donor manózy pro syntézu glykanů. Mezi klinické 
projevy patří typická kraniofaciální dysmorfie, strabismus, opoždění 
vývoje, mentální retardace, mozečková symptomatologie při atrofii 
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NERVOSVALOVÁ A JINÁ VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ I  
"NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY JSOU NOVOU NADĚJÍ PRO NAŠE 

PACIENTY"  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU 



mozečku a polyneuropatie. S ohledem na nové možnosti terapie 
pomocí inkorporace Manóza-1-P do liposomu jsme naše pacienty 
zapojili do mezinárodní observační studie, ve které jsme zjistili 
neprogresivní charakter neurologického postižení, spontánní úpravu 
jaterních testů a koagulopatie, což je třeba vzít v  úvahu při 
hodnocení efektu léčby v  dalších připravovaných terapeutických 
studiích. Nové léčebné možnosti se objevují i pro pacienty 
s poruchou glykosylace na úrovni fosfoglukomutázy 1 (PGM1-CDG). 
V rámci mezinárodní spolupráce jsme prokázali terapeutický benefit 
D-galaktózy, který u pacientů upravuje depleci UDP-Gal. Došlo k 
významné úpravě jaterních funkcí, poklesu frekvence hypoglykémií a 
atak rhabdomyolýz. Z terapie inhibitorem cholinesterázy profituje 
naše pacientka s DPAGT1-CDG s fenotypem kongenitální myastenie.  
Závěr: CDG syndromy pro svou klinickou, biochemickou a 
molekulárně genetickou komplexnost zasahují do všech oborů 
klinické medicíny. Jen mezinárodní spolupráce studující funkční 
dopad unikátních variant v určitých genech u raritních pacientů 
pomůže pochopit patofyziologii nových onemocnění a jen 
mezicentrová mezinárodní spolupráce sdružující větší kohortu 
pacientů umožní některé CDG podtypy posunout blíže k terapii. 
Podpořeno grantem RVO VFN 64165, AZV 16-31932A.  

_________________________________________________________ 

DLOUHODOBÝ EFEKT LÉČBY ATALURENEM U PACIENTŮ SE 
SVALOVOU DYSTROFIÍ TYP DUCHENNE PODMÍNĚNOU NONSENC 
MUTACÍ (nmDMD)- DATA Z MEZINÁRODNÍHO REGISTRU STRIDE 
Haberlová J., Fuchsová P. 
  
Ataluren (Translarna TM) je v  EU první schválený lék pro léčbu 
pacientů se svalovou dystrofií typ Duchenne (DMD). Lék je 
indikovaný pouze pro DMD pacienty s nonsencí mutací v DMD genu 
(cca 10% všech DMD pacientů). STRIDE registr je mezinárodní 

multicentrická studie sběru klinických dat DMD pacientů léčených 
Atalurenem.  Aktuálně je do registru zařazeno 213 pacientů z 12 zemí 
světa, z  České republiky je prozatím v  registru 7 pacientů léčených 
v Neuromuskulárních centrech FN Motol a FN Brno.  Průměrný věk 
pacienta při vstupu do registru je 9.8 roku a je shodný s průměrným 
věkem při zahájení léčby Atalurenem. Aktuální průměrný věk 
pacienta v  registru je 11.6 roku. 89% DMD pacientů užívá kromě 
Atalurenu i kortikoidy.   Průměrný věk geneticky potvrzené diagnozy 
je v  registru 5.5 roku, přičemž první symptomy byly v  průměru 
pozorovány ve věku okolo 2.5 let. Diagnostika DMD v  ČR je ve 
srovnání s  tímto průměrem v  lepší situaci, z  dat z  mezinárodního 
výzkumu TREAT NMD z  roku 2012 je průměrný věk při geneticky 
potvrzené diagnoze DMD 3.7 roku. Efekt léčby Atalurenem je 
hodnocen standardními fyzio testy (6MWT, chůze na 10 metrů, chůze 
ze a do 4 schodů, vstávání ze země, ..). Data z těchto testů pacientů 
v registru léčených rok Atalurenem byla srovnána s dostupnými daty 
pacientů na roční léčbě z  předchozích klinických studií léčby 
Atalurenem (studie 020). Průměrný věk pacientů v  registru byl vyšší 
než v  daných klinických studiích, a  přesto data z  fyzio testů byla 
statisticky příznivější (podrobně viz prezentace).  Průměrný věk ztráty 
schopnosti samostatné chůze pacienta v  registru léčeného 
Atalurenem minimálně 1 rok (207 pacientů) byl v  červnu 2018 15.5 
roku věku, přičemž 50% pacientů ve věku 16.5 let bylo stále 
chodících. Dle dat ze studie CINRG z roku 2016 průměrný věk ztráty 
schopnosti samostatné chůze u DMD pacientů s nonsence mutací byl 
11.1 roku. Doposud získané údaje z registru STRIDE dokládají možný 
pozitivní efekt léčby Atalurenem na zpomalení progrese nemoci 
DMD. 

_________________________________________________________ 



TRANSLARNA – AKTUÁLNÍ STAV V ČR A ZKUŠENOSTI RODIČŮ S 
TOUTO LÉČBOU 
Juříková L., Bálintová Z., Havlín O. 

Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU, Černopolní 9, 61300 Brno, ČR 

Duchennova svalová dystrofie (DMD) je se svou incidencí 1:3500 
nově narozených chlapců nejčastějším svalovým onemocněním 
dětského věku. Je způsobena mutací v genu pro dystrofin, který se 
nalézá na X chromozomu. Jedná se o onemocnění poměrně rychle 
progredující, ke ztrátě samostatné chůze dochází průměrně kolem 12 
let, postupně se svalová slabost šíří i na horní končetiny, v časné 
dospělosti se přidávají srdeční a dechové potíže a právě srdeční či 
dechové selhání bývá nejčastější příčinou smrti, a to již kolem 30. 
roku života. 
Translarna (účinná látka ataluren) představuje první schválenou léčbu 
pro pacienty s DMD u nichž je onemocnění způsobeno bodovou 
nonsense mutací. Jedná se o malou molekulu, která cílí na překlenutí 
genetického defektu a částečně obnovuje produkci dystrofinu. Tím 
zmírňuje klinické projevy nemoci. Účinnost Atalurenu prokázala 
randomizovaná, placebem zaslepená studie, které se zúčastnilo 164 
pacientů z 11 zemí. Lék schválila Evropská léková komise v červenci 
roku 2014 ke komerčnímu použití. V ČR jsou pacienti léčeni od roku 
2016 a aktuálně tuto léčbu dostává 12 pacientů. 
Přednáška se zaměřuje na princip léku, aktuální indikační kritéria, ale 
nejvíce prostoru je věnováno rodičům jednoho z pacientů léčených 
Translarnou, kteří budou prezentovat své zkušenosti s léčbou. 

_________________________________________________________ 

METABOLICKÉ MYOPATIE  
Havlín O. 

Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU  

Metabolické myopatie jsou rozmanitou skupinou geneticky 
podmíněných chorob postihujících uskladnění, mobilizaci a utilizaci 
substrátů pro energetický metabolismus svalové buňky. Klinická 
manifestace je variabilní a odvíjí se od typu metabolické myopatie. 
Může zahrnovat zcela indolentní myopatické příznaky, epizodické 
rhabdomyolýzy nebo probíhat pod obrazem multisystémového 
postižení s těžkou disabilitou a nepříznivou prognózou. Cílem 
přednášky je praktické shrnutí klinického přístupu k metabolickým 
myopatiím.  

_________________________________________________________ 

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ LÉČBY PŘÍPRAVKEM SPINRAZA 
(NUSINERSEN) V ČESKÉ REPUBLICE 
Bálintová Z.1, Haberlová J.2, Staněk J.3 

1 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 
2 2. Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol 
3 Oddělení dětské neurologie FN Ostrava  

Prvním schváleným lékem určeným k  léčbě SMA je Spinraza, 
s  účinnou látkou Nusinersen. Je to lék ze skupiny antisens 
oligonukleotidů  (ASO), který ovlivňuje sestřih mRNA tím vede 
k  produkci plně funkčního SMN proteinu. Jeho efekt byl ověřen 
několika klinickými studiemi. Je určený k  léčbě pacientů s geneticky 
verifikovanou homozygotní delecí v  genu  SMN 1. Spinraza je lék 
určený intratekální aplikaci.  
V České republice je lék hrazen zdravotními pojišťovnami již déle než 
rok. Léčba probíhá ve 3 nervosvalových centrech (Praha, Brno, 
Ostrava). Autoři v  přednášce budou prezentovat souhrnná data o 
efektu léčby u více než padesáti léčených dětí a klinické zkušenosti 
s  intrathekální aplikací u komplikovaných pacientů (malé děti, 
skolióza). 



_________________________________________________________ 

SMA PREHĽAD PACIENTOV A MOŽNOSTI LIEČBY NA SLOVENSKU 
Kolníková M.¹, Viestová K.¹, Okáľová K.², Lazarová E.³, Zavadilíková E.³ 

1 Klinika detskej neurológie LF UK a NUDCH, Bratislava 
2 II. Detská klinika SZU, Bratislava 
3 Oddelenie detskej neurológie DFN Košice 

Spinálna svalová atrofia (SMA) je autozómovo recesívna 
degeneratívna neuromuskulárna porucha charakterizovaná stratou 
miešnych motorických neurónov vedúcich k progresívnej svalovej 
slabosti. Príčinou ochorenia je homozygotná mutácia v SMN1 géne 
(kauzálnou mutáciou je delécia exónu 7 alebo delécia exónu 7 a 8), 
výsledkom je redukované množstvo SMN proteínu, ktorý je nutný na 
prežitie motorických neurónov. Podrobné výskumy v priebehu 
niekoľkých rokov ukázali, že antisense oligonukleotidy (ASO), ak sú 
podávané intratékálne, zvyšujú inklúziu exonu 7 v géne SMN2, čím 
zvyšujú množstvo SMN proteínu v tkanivách CNS. Štúdie u pacientov 
s SMA preukázali zlepšenie motorických funkcií naprieč SMA 
všetkých typov, vrátane typu SMA 3. Najlepšia motorická odpoveď 
bola pozorovaná pri presymptomatickej liečbe. Tieto zistenia viedli k 
schváleniu nusinersenu FDA i EMA.  
V práci uvádzame prehľad detských pacientov dignostikovaných a 
liečených na Slovensku od augusta 2018. Liečba sa podáva v troch 
centrách (Bratislava, Košice, Banská Bystrica) a je viazaná na 
schválenie úhrady ZP. Prakticky u detí s podozrením na SMA 
prebehne genetické vyšetrnie (mutácie génu SMN1,2 + kópie), po 
potvrdení, počas krátkej hospitalizácie sa realizujú biochemické 
analýzy, 24 hodinové monitorovanie saturácie, motorické škálovanie, 
pričom prioritu majú deti s typom SMA 1. Súčasťou žiadosti o liečbu 
je protokol, ktorý podáva informácie o type ochorenia, genetické 
nálezy a počet kópií, stav váživy a ventilácie, hodnoty pCo2, pO2, 
údaje o neuroinfekcii, abnormalitách EKG, skolióze, kontraktúrach a 

výsledky škálovania (podľa veku CHOP-INTEND, HFMSE, 6-minútový 
test chôdze). Liečbu jednotlivo na pacienta schvaľuje ZP. 
Vyhodnotenie efektu a určenie respondérov sa u detí s typom 1 robí 
po 5 dávkach (6 mes. liečby) a u ostatných typov po 6 dávkach (12 
mes. liečby). Nusinersen mení prirodzený priebeh ochorenia, žiadne z 
našich pracovísk doteraz nezenmenalo vážnejší nežiadúci účinok 
lieku.  

_________________________________________________________ 

J A K Z V Ý Š I T B E Z P E Č N O S T R E S E K Č N Í C H 
EPILEPTOCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ? 
Kršek P.1, Jahodová A.1, Beňová  B.1, Bělohlávková A.1, Kudr M.1, Janča 
R.2, Ježdík P.2, Libý P.3, Tichý M.3 

1 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 
2 Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení v 
Praze 
3 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha 

Výsledek chirurgické léčby epilepsie nelze hodnotit pouze z pohledu 
pooperační kompenzace záchvatů. Pro pacienta a jeho rodinu je 
stejně významně, zda je po operačním výkonu možné redukovat 
antiepileptickou medikaci, zda dochází ke zlepšování kognitivních 
funkcí, jsou či nejsou-li přítomny psychiatrické a další komorbidity 
onemocnění, zkrátka jaká je celková kvalita života. Tu může zásadním 
způsobem zhoršit komplikace operačního výkonu, vedoucí 
k  dlouhodobému či trvalému neurologickému nebo kognitivnímu 

DĚTSKÁ EPILEPTOLOGIE - "ŽHAVÉ NOVINKY" I  
EPILEPTOCHIRURGIE  



deficitu. Minimalizace rizika těchto nepříznivých následků 
epileptochirurgických výkonů by tak měla být stejně významným 
cílem jako snaha o dosažení pooperační bezzáchvatovosti. Recentní 
publikace ukazují, že dochází ke změně spektra kandidátů 
epileptochirurgie. Celosvětově přibývá komplexních případů (ubývá 
pacientů s  hipokampální sklerózou, naopak přibývá těch 
extratemporálních, s  kortikálními malformacemi, bez jednoznačné 
léze na magnetické rezonanci, jakož i kandidátů dlouhodobého 
invazivního video/EEG monitorování). V našem souboru také přibylo 
pacientů operovaných v blízkosti elokventní kůry či významných 
drah v bílé hmotě. To vše logicky zvyšuje riziko pooperačních deficitů. 
V  Centru pro epilepsie Motol máme navzdory doloženému 
častějšímu výskytu komplexnějších případů stabilní výsledky v 
pooperační bezzáchvatovosti (82% dětí bez záchvatů 2 roky od 
výkonu) i výskytu komplikací (4.5% hodnocených jako „major“ a 9.5% 
jako „minor“, s mírným poklesem u později operovaných případů). Za 
klíč k úspěchu pokládáme (1) pečlivé předoperační plánování resekcí 
a (2) optimalizované intraoperační monitorování s  cílem 
maximalizovat radikalitu výkonu a současně minimalizovat výskyt 
pooperačních deficitů. V  prezentaci posluchače seznámíme se 
současným protokolem intraoperačního monitorování při 
epileptochirurgických resekčních výkonech, který využíváme 
v  dětské části Centra pro epilepsie Motol. V  rámci grantového 
projektu AZV 15-30456A byl zaveden nový protokol intraoperačního 
mapování motorických funkcí (Electrical Stimulation Mapping, ESM) 
s  vysokou efektivitou i bezpečností pro pacienty. Jeho klinická 
efektivita byla testována u 66 dětí ve věku 7 měsíců až 18 let, 
operovaných v  blízkosti primární motorické kůry či pyramidové 
dráhy. ESM protokol založený na vysokofrekvenční kortikální 
stimulaci a kontinuálním intraoperačním monitorování motorických 
evokovaných potenciálů umožnil spolehlivé mapování motoriky ve 
všech věkových i etiologických kategoriích pacientů. Zvýšení 
stimulačních prahů spolehlivě predikovalo pooperační motorický 
deficit. Domníváme se, že zavedení nového ESM protokolu zvýšilo 

bezpečnost a potenciálně také radikalitu resekční epileptochirurgie 
v dětském věku. 
Podpořeno grantem AZV 15-30456A. 

_________________________________________________________ 

N E J P O UŽ Í VA NĚ JŠ Í O P E R AČN Í P O S T U P Y V  DĚT S K É 
EPILEPTOCHIRURGII 
Brichtová E.1,3,4, Horák O.2,4, Ryzí M.2,4, Ošlejšková H.2,3,4 

1 Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně  
2 Klinika dětské neurologie FN Brno 
3 LFMU Brno 
4 Centrum pro epilepsie Brno 
Epileptochirurgické operace v dětském věku jsou pro neurochirurga i 
epileptologa velmi specifické. Autoři předkládají přehled 
nejpoužívanějších neurochirurgických operačních výkonů, které jsou 
specifické pro dětské pacienty s farmakorezistentní epilepsií. Popisují 
operační techniky, zabývají se exaktními indikacemi a dokumentují 
operační postupy na jednotlivých kazuistikách. Epileptochirurgické 
operační výkony se dělí na kurativní (resekční) a paliativní, mezi které 
patří diskonekční a neurostimulační operace. Cílem kurativních 
operací je odstranění patologického epileptogenního ložiska (např. 
exstirpace tumoru, vaskulární léze či fokální kortikální dysplázie). Pro 
dětský věk zcela specifickým zákrokem je paliativní funkční 
hemisferotomie. Indikací k  této operaci je obvykle katastrofická 
forma epilepsie, která výrazně poškozuje psychomotorický vývoj 
dítěte. V současné době se celosvětově využívají 3 operační přístupy, 
které jsou autory prezentovány. Další diskonekční techniku s  cílem 
zabránění šíření epileptické aktivity představuje kalosotomie. 
Z  neurostimulačních technik je v  dětském věku využívána vagová 
stimulace. Stimulace vagového nervu vede k  redukci počtu a tíže 
průběhu epileptických záchvatů, tedy ke zlepšení  kvality života 
dětských pacientů s farmakorezistentní epilepsií. 



_________________________________________________________ 

HYPOTHALAMICKÉ HAMARTOMY S GELASTICKÝMI ZÁCHVATY. 
KLINICKÝ OBRAZ A VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY 
Kudr M.1, Tichý M.2, Libý P.2, Jahodová A.1, Bělohlávková A.1, Maulisová 
A.1, Kršek P.1  

1 Klinika dětské neurologie 
2 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol, Praha 

Hypothalamické hamartomy (HH) jsou kongenitální léze ventrální 
části hypothalamu vysoce asociované s farmakorezistentní epilepsií. 
Prevalence je 1/200 000 dětí a 95 % případů je sporadických, 
zbývajících 5 % případů se vyskytuje v rámci genetických syndromů 
(jako např. Pallister-Hall syndromu). Histologicky jsou hamartomy 
tvořeny normální tkání v nesprávné lokalizaci a jako takové nerostou 
a nemalignizují. Při správné diagnóze proto není nutné provádět 
kontrolní MRI vyšetření. Neurony mají v hypothalamických 
hamartomech dezorganizované zapojení, jež je spolu s nezralostí a 
pacemakerovou aktivitou neuronů příčinou jejich epileptogenní 
aktivity. Existují různé klasifikace hypotalamických hamartomů z 
nichž je neznámější klasifikace dle Delalandeho. Prvním a typickým 
projevem hypothalamických hamartomů jsou gelastické záchvaty 
projevující se smíchem, který je však pro pacienta subjektivně bez 
pocitu veselí. Méně časté jsou dakrystické záchvaty s pláčem. S 
vývojem epilepsie se objevují další typy záchvatů různého 
charakteru, s touto progresí se zhoršuje nález EEG a rovněž kognitivní 
nález. Hypothalamické hamartomy jsou typicky asociovány s 
předčasnou pubertou, často jsou u pacientů popisovány výchovné 
obtíže s poruchami nálady, atakami vzteku a nízkou frustrační 
tolerancí.  Ve FN Motol bylo mezi léty 2004 až 2016 operováno 16 
pacientů. Prezentujeme epidemiologická data této skupiny, 
komorbidity, údaje o typu záchvatů a neurologických, 

psychologických a EEG nálezech před a po operaci a dále výsledky 
operací (pooperační "outcome"). Na prezentaci navazuje přednáška 
MUDr. Petra Libého, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky FN Motol o typu 
provedených operací. 

_________________________________________________________ 

T R A N S V E N T R I K U L Á R N Í E N D O S K O P I C KÝ PŘ Í S T U P K 
HYPOTALAMICKÉMU HAMARTOMU 
Libý P.1, Tichý M.1, Kudr M.2, Vaculík M.1, Táborský J.1, Kršek P.2 

1 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 
2 Klinika dětské neurologie  
2. LF UK a FN Motol, Praha 

Přednáška navazuje na přehled problematiky hypotalamických 
hamartomů a představení souboru 16 pacientů léčených ve FN Motol 
v letech 2004 - 2018. K neurochirurgické léčbě hypotalamického 
hamartomu (HH) jsou indikováni pacienti s četnými každodenními 
záchvaty, se vzrůstající frekvencí záchvatů, pacienti s pubertas 
praecox a endokrinními poruchami rezistentními k léčbě. Také 
pacienti s HH a závažnou poruchou chování s agresivitou profitují z 
resekce hamartomu. Podle lokalizace a velikosti léze volíme 
nejvhodnější operační přístup. Hamartomy v oblasti III. komory lze 
operovat interthalamickým, interfornikálním přístupem, který 
umožňuje dobrou p řehlednost I I I . komor y a možnost 
mikrochirurgické resekce. Nevýhodou přístupu je riziko poranění 
fornixů s poruchou paměti. V některých případech je možný 
alternativní přístup přes choroidální fissuru nebo skrz foramen 
Morno, tzv. transforaminální přístup. Léze lokalizované pod spodinou 
III. komory lze operovat z pterionálního nebo ze subfrontálního 
přístupu. Malé hamartomy (maximálně do 1.5 cm) v oblasti III komory 
(Delalande II) a ve spodině III. komory (Delalande III), jsou vhodné k 
endoskopické diskonekci či resekci. Také residuální léze původně 



operované jiným přístupem mohou být řešeny endoskopicky. Lze 
také kombinovat metody a zvolit endoskopicky asistovaný 
mikrochirurgický přístup. Alternativou minimálně invazivního 
endoskopického přístupu je stereotaktická radiochirurgie u klinicky 
méně závažných hamartomů s velikostí do 3 cm. V této přednášce se 
budeme věnovat převážně transventrikulárnímu endoskopickému 
přístupu včetně videodokumentace. 

_________________________________________________________ 

RASMUSSENOVA ENCEFALITIDA - IMUNOLOGICKÉ NÁLEZY A 
ZKUŠENOSTI S KONZERVATIVNÍ TERAPIÍ 
Libá Z.1, Nohejlová H.1,2, Kayserová J.3, Vášková M.4, Zámečník J.5, 
Tichý M. 6, Brožová K.7, Ramos Rivera GA.8, Kršek P. 1 

1 Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol, Praha 
2 Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha 
3 Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol, Praha 
4 CLIP- Childhood Leukemia Investigation Prague, Klinika dětské 
hematoonkologie 2.LF UK a FN Motol, Praha  
5 Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK a FN Motol, Praha  
6 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol, Praha  
7 Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha,  
8 Klinika dětské neurologie NUDCH a LF UK, Bratislava  

Rasmussenova encefalitida (RE) je vzácné onemocnění postihující 
převážně jednu z  hemisfér, které vede k  progresivní atrofizaci 
mozkové tkáně s  projevy katastrofické epilepsie a postupným 
rozvojem motorického a kognitivního deficitu. Na základě 
histologických nálezů buněčně zprostředkované destrukce neuronů 
je předpokládán autoimunitní podíl na patogenezi onemocnění. 
Nejsou však známy žádné případy pacientů, u kterých by 
imunosupresivní léčba efektivně zastavila progresi onemocnění. Za 
jediný účinný způsob léčby  katastrofické epilepsie na podkladě RE je 

tak pokládána hemisferální diskonekce (hemisferotomie); se všemi 
jejími důsledky pro pacienty. Budeme prezentovat unikátní soubor 
sedmi dětských pacientů s RE, kteří byli diagnostikováni, léčeni nebo 
konzultováni v  Centru pro epilepsie Motol/na Klinice dětské 
neurologie 2.LF UK a FN Motol. Zaměříme se na demografická data, 
klinické a laboratorní nálezy, použitou antiepileptickou a 
imunosupresivní terapii a její efekt. Okomentujeme použití moderní 
biologické léčby u dvou z pacientů.  Od všech sedmi pacientů jsme 
analyzovali celkem 22 vzorků mozkomíšního moku a 26 vzorků 
periferní krve, které jsme získali v  průběhu onemocnění a jeho 
konzervativní léčby. Pomocí multiplexové analýzy Luminex a 
enzymové eseje jsme ve vzorcích stanovili chemo/cytokínový profil a 
pokud to bylo možné, tak jsme s  využitím průtokové cytometrie 
změřili lymfocytátní subpopulace. Pro nedostatečný efekt podávané 
imunosupresivní terapie dosud 6/7 pacientů podstoupilo 
hemisferální operační výkon, během kterého byly odebrány také 
vzorky mozkové tkáně k histologickému a cytometrickému vyšetření. 
Poznatky získané z imunologických analýz dáme do kontextu 
s  klinickým obrazem a léčbou. Naše zjištění přispívají do široké 
debaty o patogenezi onemocnění u RE. 
Podpora: Nadační fond Neuron na podporu vědy, GAUK 914218 

_________________________________________________________ 

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY RASMUSSENOVY 
ENCEFALITÍDY 
Kršek P.1, Libá Z.1, Jahodová A.1, Kudr M.1, Beňová B.1, Bělohlávková A.
1, Libý P.2, Tichý M.2 

1 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 
2 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha 

Hemisferotomie představuje účinnou léčbu závažných dětských 
epilepsií způsobených hemisferální lézí různé etiologie. Jelikož dosud 



nebyla nalezena efektivní konzervativní léčba Rasmussenovy 
encefalitídy (RE), zůstává hemisferotomie de facto jediným účinným 
léčebným postupem u tohoto onemocnění. Z rozsáhlých metaanalýz 
pacientů podstupujících hemisferální resekce či diskonekce vyplývá, 
že nemocní se získanou patologií (tj. vedle RE např. ti s  cévní 
hemisferální lézí) mají ve srovnání s pacienty s vývojovou patologií (tj. 
např. hemimegalencefalií či hemisferální kortikální dysplázií) lepší 
šanci na dosažení pooperační bezzáchvatovosti. Zásadním 
problémem indikace hemisferotomie u dětí s  RE jsou funkční 
následky operačního výkonu; zejména v  případě postižení 
dominantní hemisféry. Míra pooperačního deficitu se zcela odvíjí 
předoperačního stavu pacientů; logicky tak nejkomplikovanější 
skupinu nemocných z pohledu indikce epileptochirurgie představují 
děti s  těžkou handicapující epilepsií a minimální či dokonce 
absentující předoperační hemiparézou. I v  těchto mimořádně 
složitých situacích však časně indikovaná hemisferotomie dává naději 
na zastavení mentální deteriorace a v  dlouhodobém výhledu i na 
zlepšení kvality života pacientů. 
V  dětské části Centra pro epilepsie Motol dosud podstoupilo 
hemisferální operační výkony 22 dětí (13 dívek, 9 chlapců). Pacienti 
s RE představují v tomto souboru nejpočetnější skupinu – 8 případů. 
Iniciálním operačním postupem byla anatomická hemisferektomie (u 
2 pacientek operovaných v  letech 2005-2009); aktuálně užívaným 
postupem (ve zbylých 6 případech) je perisylvijská hemisferotomie 
podle Schramma. Dosažení kompletní diskonekce postižené 
hemisféry nebývá jednoduché; část pacientů podstoupilo opakované 
operační výkony. Poopereační kompenzace záchvatů bylo dosaženo 
u 6 z  8 pacientů. Všem byla vysazena imunosupresivní léčba, u 
většiny pak byla i redukována antiepileptická medikace. U žádného 
pacienta nepokračovala mentální deteriorace; u části nemocných 
byla dokumentována pooperační akcelerace kognitivních funkcí. 
Rodiče převážně referují významné zlepšení kvality života pacientů. 

_________________________________________________________ 

INTRAOPERAČNÍ DETEKCE STEREOTAKTICKY ZAVEDENÝCH 
INTRACEREBRÁLNÍCH ELEKTROD JAKO POSTUP ZVYŠUJÍCÍ 
PŘESNOST RESEKČNÍ EPILEPTOCHIRURGIE 
Bělohlávková A.1, Jahodová A.1, Kudr M.1, Beňová B.1, Ebel M.1, Libý P.2, 
Táborský J.2, Leško R.2, Tichý M.2, Kršek P.1 

1 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 
2 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol 

Úvod: Epileptochirurgie je léčbou volby u indikovaných pacientů s 
fokální farmakorezistentní epilepsií. U epileptochirurgických 
kandidátů s normálním nálezem na MRI nebo nedostatečně 
ohraničenou lézí je nezbytné před vlastním resekčním výkonem 
realizovat dlouhodobé invazivní video/EEG monitorování z 
intrakraniálních elektrod, které umožní přesně definovat lokalizaci a 
rozsah epileptogenní zóny. Kompletní odstranění této tkáně 
představuje nejvýznamnější prediktor pooperační bezzáchvatovosti. 
U pacientů s epileptogenní zónou v hlubších oblastech (typicky 
operkulo-insulární kortex) však může být její kompletní odstranění 
obtížné, mimo jiné vzhledem k limitované spolehlivosti 
neuronavigačních systémů v těchto lokalizacích. Cílem našeho 
sdělení je popis inovativního postupu využívajícího intraoperační 
detekci stereotakticky zavedených intracerebrálních elektrod k 
přesnému určení rozsahu resekce. 
Metody: Do studie jsme zahrnuli 11 pacientů mladších 19 let, kteří 
podstoupili dvoudobý epileptochirurgický výkon zahrnující 
dlouhodobou invazivní video/EEG monitoraci ze stereotakticky 
zavedených intracerebrálních elektrod, s pooperačním sledováním 
minimálně jeden rok. Rozsah epileptogenní zóny byl stanoven na 
základě výsledků vizuální i kvantitativní analýzy intrakraniálního EEG 
a multimodalitního neurozobrazování. Invazivní monitorování trvalo 
7 - 10 dní a k vlastnímu resekčnímu výkonu jsme přistoupili 
bezprostředně po explantaci elektrod. Šikmo zavedené elektrody 
významné pro lokalizaci epileptogenní zóny byly ponechány in situ a 



vizuálně identifikovány během resekčního výkonu (tzv. navigační 
elektrody). Rozsah resekce byl následně upřesněn vizuální detekcí 
jednotlivých „epileptogenních“ kontaktů. 
Výsledky: Během resekčního výkonu se podařilo identifikovat 
navigační elektrody u 9/11 pacientů (10 z nich podstoupilo různě 
rozsáhlé resekční výkony v operkulo-inzulárních oblastech). Na 
základě zhodnocení intrakraniálního EEG a pooperační MRI byl výkon 
hodnocen jako kompletní u 8/9 těchto pacientů a 6/9 je aktuálně 
zcela bez záchvatů. V obou případech, kdy nebylo možné nalézt 
navigační elektrody, nebyl resekční výkon hodnocen jako kompletní 
a oba tito nemocní nejsou po operaci bez záchvatů.  
Závěr: Intraoperační detekce stereotakticky zavedených 
intracerebrálních elektrod může zpřesnit provedení resekce 
epileptogenní tkáně u pacientů s epileptogenní zónou v hlubších 
mozkových strukturách. Přínos tohoto postupu ke zlepšení výsledků 
epileptochirurgie musí zhodnotit navazující studie s delším 
sledováním takto operovaných pacientů.  
_________________________________________________________ 

QUO VADIS (LÉKAŘSKÁ GENETIKO)? 
Gaillyová R.1, Šoukalová J.1, Beharka R.1, Drábová K.1,Ošlejšková H.2, 
Horák O.2, Fajkusová L.3, Stehlíková K.3 

1 OLG FN Brno 
2 KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno 
3 CMBGT IHOK FN Brno 

Medicína 21. století již zcela samozřejmě využívá stále se rozvíjející 
možnosti genetické diagnostiky. Nejinak je tomu i v oblasti epilepsií. 

V našem sdělení chceme podat přehled genů, které v současné době 
ve FN Brno analyzujeme pro pacienty s  epilepsií, GEFS+ spektrem, 
časnými epileptickými encefalopatiemi, pyridoxin-dependentními 
epilepsiemi, tuberosní sklerózou, epilepsií spojenou s malformacemi 
CNS, progresivními myok lonickými epi lepsiemi, neuro -
metabolickými chorobami, neuronální ceroid-lipofuscinózou, ne-
epileptickými neurologickými chorobami a autismem spojeným 
s  epilepsií.  Vedle přehledu analyzovaných genů uvádíme i dosud 
získané výsledky. Provedení DNA analýzy s  využitím moderních 
technologií, jako je sekvenování nové generace (masivně paralelní 
sekvenování, NGS/MPS) je pouze prvním krokem v  diagnostickém 
procesu. Vyhodnocení provedených vyšetření vyžaduje analýzu 
obrovského množství dat, která je třeba podrobit intepretaci 
analytické i klinické.  
 Na modelových kasuistikách chceme prezentovat výsledky, ale i 
důsledky, které s sebou rozsáhlé genetické analýzy pro pacienta, jeho 
rodinu i ošetřující lékaře přinášejí.   Výsledky genetických testů se liší 
od dalších medicínských informací obzvláště v tom, že se nemusí 
týkat pouze jednotlivce, mají často přesah na další příbuzné i další 
generace. Tyto výsledky mohou předvídat budoucí riziko choroby u 
lidí dosud zdravých nebo dosud nenarozených. S  genetickým 
vyšetřením je také spojeno mnoho potenciálních komplikací: 
například nejednoznačný význam zjištěných sekvenčních variant, 
vedlejší a nevyžádané nálezy, které se netýkají původního 
onemocnění, ale které mohou mít dopad na zdravotní stav 
vyšetřovaných i konsekvence, které přesahují pacienta a mají význam 
pro jeho příbuzné.  Složitost problematiky, jakými jsou genetická 
vyšetření týkající se nemocí, které se mohou objevit u dalších členů 
rodiny nebo se přenášet do další generace dokresluje zákonné 
doporučení konzultace s  klinickým genetikem před laboratorním 
genetickým vyšetřením a při předávání jeho výsledků. Tyto 
konzultace mají pacientovi umožnit, aby byl seznámen se všemi 
možnosti, ale i důsledky, které genetické vyšetření může přinést a aby 
správně pochopil výsledky vyšetření a doporučení dalšího postupu 
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z nich vyplývající.  Indikace genetického vyšetření by měla být vždy 
výsledkem spolupráce mezi ošetřujícím lékařem – specialistou 
(neurologem), klinickým genetikem a molekulárním biologem. 
Správná a efektivní indikace genetických vyšetření, jejich správná 
interpretace a využití pro sledování a terapii, ale i genetickou 
prevenci v rodinách, může vznikat pouze v rámci dobré mezioborové 
spolupráce. 

_________________________________________________________ 

PŘÍNOS EXPERTNÍHO VÝBĚRU PACIENTŮ PRO CELOEXOMOVÉ 
SEKVENOVÁNÍ (WES) PO VYŠETŘENÍ MPS PANELU GENŮ 
SPOJENÝCH SE ZÁVAŽNOU DĚTSKOU EPILEPSIÍ A EPILEPTICKOU 
ENCEFALOPATIÍ. 
Seeman P.1, Staněk D.1, Sedláčková L.1, Vlčková M.2, Štěrbová K.1, 
Laššuthová P.1 

1Klinika dětské neurologie 
2Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. LF UK a FNM  

Úvod: Epileptické encefalopatie (EE) jsou závažná onemocnění 
projevující se epileptickými  záchvaty brzy po narození a opožděním 
psychomotorického vývoje nebo regresem. Jedná se o geneticky 
vysoce heterogenní skupinu onemocnění, kde příčinou jsou u většiny 
pacientů mutace de novo vzniklé. Masivně paralelní sekvenování 
(MPS) panelu genů spojených se závažnými dětskými epilepsiemi a 
EE je proto metodou volby v DNA diagnostice EE a objasní příčinu EE 
u 26 % pacientů, přičemž šance na objasnění závisí významně na 
věku při objevení se záchvatů a je nejvyšší do 6 týdnů. 
Cíl: Zjistit přínos  celoexomového sekvenování (WES) u expertně 
vybraných 36 pacientů, u kterých předchozí vyšetření MPS panelu 
112 genu neobjasnilo příčinu epilepsie.  
Materiál a metody: WES bylo provedeno u 36 pacientů 
s   neobjasněnou příčinou EE i po vyšetření MPS panelu genů. Výběr 

pacientů byl proveden zkušeným dětským epileptologem, dětským 
neurologem a ve spolupráci i s  klinickým genetikem. Vyhodnocení 
dat z WES bylo zpracováno dle standardu GATK. Vždy byla následně 
provedena segregační analýza nalezených podezřelých variant u 
obou rodičů.  
Výsledky: Kauzální patogenní varianty objasňující příčinu EE byly 
nalezeny u 9 pacientů (25 %). U dvou pacientů jde o AR dědičnost (v 
genech NARS2 a SLC1A4) u šesti o AD dědičnost v důsledku de novo 
vzniklých variant (v genech PPP2R5D, UBTF, PUF60, GABRB2, SERPINI1, 
DHDDS) a v jednom případě se jedná o X-vázané onemocnění (v 
genu HUWE1). 
U dalších 2 pacientů (5,5 %) byly nalezeny varianty pravděpodobně 
kauzální (v genech KCNJ4 a TULP4). Na dalším objasnění u nich dále 
pracujeme. 
Závěr: Cílený expertní výběr pacientů pro dovyšetření WES po 
předchozím negativním výsledku MPS panelu genů umožní 
srovnatelně vysoký záchyt objasňujících variant, jako má vyšetření 
MPS panelu genů a navíc umožňuje záchyt variant v  nových 
kandidátních genech, dosud nespojovaných s lidskými nemocemi. 

_________________________________________________________ 

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ METODOU MASIVNĚ-PARALELNÍHO 
SEKVENOVÁNÍ U PACIENTŮ S MALFORMACEMI KORTIKÁLNÍHO 
VÝVOJE A JEHO ROLE V EPILEPTOCHIRURGII 
Beňová B.1,2, Uhrová Meszárosová A.2, Staněk D.2,Vlčková M.3, Tesner P.
3, Kršek P.1, Seeman P.2 

1 Klinika dětské neurologie, 2.lf UK a FN Motol 
2 DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2.lf UK a FN Motol 
3 Ústav biologie a lékařské genetiky, 2.lf UK a FN Motol 

Úvod: Malformace kortikálního vývoje (malformations of cortical 
development – MCD) zahrnují široké spektrum vrozených vad mozku 



od lokalizovaných lézí typu fokální kortikální dysplázie až po globální 
postižení mozkové kůry typu lissencefalie. Ve významném procentu 
případů se klinicky projevují obtížně kompenzovatelnou epilepsií, 
opožděním psychomotorického vývoje a dalšími neurologickými 
příznaky. Z genetického hlediska se v patogenezi MCD uplatňují 
zejména geny signální kaskády mTOR a geny kódující proteiny 
cytoskeletu. Pacienti s lokalizovanými lézemi mohou profitovat z 
chirurgické léčby epilepsie, zatím ale nemáme dostatečné informace 
o tom, jak genetické příčiny MCD ovlivňují šance pacientů na 
dosažení pooperační bezzáchvatovosti.  
Metodika: Vybraní dětští pacienti s epilepsií a radiologicky 
potvrzenou diagnózou MCD a jejich rodiče byli vyšetřeni pomocí 
masivně paralelního sekvenování panelu vybraných genů 
asociovaných s MCD (platforma Agilent SureSelect). Následně jsme 
nalezené varianty ověřovali pomocí sangerovského sekvenování a 
taktéž provedli segregační analýzu variant v triu pacient-rodiče. U 
pacientů, kteří podstoupili epileptochirurgii, byla diagnóza MCD 
ověřena histopatologicky.  
Výsledky: Do studie bylo zařazeno 30 nepříbuzných pacientů a dva 
postižení rodiče. Prvních 16 pacientů podstoupilo vyšetření pomocí 
panelu 63 genů, druhá skupina 16 pacientů pak rozšířeným panelem 
103 genů. V souboru byly zastoupeny různé druhy MCD, např. fokální 
k o r t i k á l n í d ys p l á z i e ( fo c a l co r t i c a l d ys p l a s i a – F C D) , 
hemimegalencefalie, komplexní malformace, pachygyrie, 
polymikrogyrie a jiné. U pacientů s FCD a tuberózní sklerózou jsme 
nalezli patogenní a pravděpodobně patogenní varianty v genech 
mTOR signální kaskády (NPRL2, TSC2), u pacientů s pachygyrií a 
fenotypem „double cortex“ varianty v genech kódujících cytoskelet 
(DYNC1H1, PAFAH1B1). 
Závěr: U vybraných pacientů s MCD a epilepsií lze pomocí metod 
masivně paralelního sekvenování objasnit příčinu jejich onemocnění. 
V budoucnu chceme na větším souboru ověřit, jak postižení 
vybraných genů ovlivňuje úspěšnost epileptochirurgie. V prezentaci 

budeme diskutovat studie, které analyzovaly vztah genetických příčin 
MCD a úspěšnosti epileptochirurgie. 

_________________________________________________________ 

NOVÁ KLASIFIKACE NOVOROZENECKÝCH ZÁCHVATŮ  
Španělová K., Horák O., Ošlejšková H., Aulická Š. 

Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 

Novorozenecké záchvaty (NZ) patří mezi nejčastější akutní 
neurologické stavy neonatálního období. Nedokončená maturace 
centrální nervové soustavy u novorozenců je patofyziologickým 
podkladem hyperexcitačního stavu nezralého mozku a predisponuje 
k rozvoji epileptických paroxysmů. Vysoce ohroženou skupinou jsou 
především nezralí novorozenci.  Doposud užívané klasifikace NZ byly 
složité, nejednotné a zahrnovaly i záchvatové projevy neepileptické 
geneze. Po delší době „nečinnosti“ v oblasti NZ je nyní předkládána 
nová klasifikace záchvatů, která částečně reflektuje recentně 
revidovanou novou ILAE klasifikaci záchvatů (2017) a rozdělení NZ 
podstatně zjednodušuje. Změny jsou založeny na EEG verifikaci 
záchvatů, zjednodušení terminologie skutečně epileptických 
záchvatů a zavedení nových pojmů, které popisují záchvaty typické, 
resp. nejčastěji se vyskytující právě v  novorozeneckém věku. Nový 
návrh klasifikace je nyní po připomínkovém řízení, tzn. nejspíše 
krátce před schválením. V  přednášce poukazujeme na praktické 
aspekty z  nové klasifikace vycházející s  důrazem na důležitost EEG 
metodik. 

_________________________________________________________ 



EPILEPSIE U DĚTÍ PO TĚŽKÉ PERINATÁLNÍ ASFYXII, LÉČENÝCH 
CELOTĚLOVOU HYPOTERMIÍ- VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ STUDIE 
ZA OBDOBÍ 10 LET.  
Klement P., Černá O.  

Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná Fakultní nemocnice 
Praha a 1. Lékařská Fakulta, Univerzita Karlova, Praha.  

V období od dubna 2007 do listopadu 2016 jsme přijali na JIP 189 
dětí po těžké perinatální asfyxii, indikovaných k neuroprotektivní 
léčbě celotělovou hypotermií. Z tohoto souboru 20 dětí zemřelo v 
novorozeneckém věku. Ve 2 letech bylo vyšetřeno 120 dětí. U 17 dětí 
došlo k rozvoji epilepsie (14.1%). Průměrný věk začátku záchvatového 
onemocnění byl 13.7 měsíce (2-44 měs). Po 12 měsíci věku epilepsie 
manifestovala jen u 3 dětí. U 2 dětí byly prvním projevem bleskové 
křeče, u 2 dětí atypické absence, u 6 dětí asymetrické tonicko-
klonické záchvaty, u 4 dětí myoklonické záchvaty. Ve 3 případech 
záchvaty nebyly klasifikovány. Na interiktálním EEG byl zachycen 
specifický nález ve 14 případech. Specifická abnormita předcházena 
výskytu prvního záchvatu u 9 ti dětí v průměru o 11 měsíců (1-36 
měs.). Ke kompenzaci epilepsie bylo potřeba použít průměrně 2 léky. 
Více než 2 antiepileptika byla použita u 4 dětí (23%). V době začátku 
křečí nasazenou antiepileptickou terapii 9 dětí, vždy se jednalo o 
fenobarbital, jeho podání bylo zahájeno v novorozeneckém období. 
V dlouhodobé terapii nejčastěji použit fenobarbital (8 dětí), valproát 
(7 dětí), clonazepam a topiramát (po 4 dětech), levetiracetam (3 děti), 
carbamazepin, lamotrigin, vigabactrin (po 2 dětech) a ACTH (1 dítě). 
Rizikovým faktorem pro rozvoj epilepsie byl závažný neurologický 
nález v novorozeneckém období (14 dětí, 82.3%), pozdní úprava 
aEEG v novorozeneckém období (13 dětí, 76.4%), rozvoj dětské 
mozkové obrny během prvního roku života (11 dětí, 68.7%), 
strukturální změny mozku (12 dětí , 70.5%). Z 58 dětí, které v 
novorozeneckém období prodělaly křeče, byla diagnostikována 
později epilepsie u 10 dětí (17.2%).  

Závěr: Rozvoj epilepsie je častou komplikací u dětí po těžké 
perinatální asfyxii v případě pozdní úpravy aEEG v novorozeneckém 
věku, u dětí s těžkým neurologickým onemocněním nebo 
strukturálními změnami CNS.  
Podpořeno VFN RVO 64165/2012 

_________________________________________________________ 

BUKÁLNÍ MIDAZOLAM: EFEKTIVNÍ CESTA PODÁNÍ ZÁCHRANNÉ 
MEDIKACE PŘI DÉLETRVAJÍCÍM ZÁCHVATU 
Ošlejšková H. 

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno; Centrum pro epilepsie Brno 

U zhruba 30-40 % pacientů se nepodaří epileptické záchvaty plně 
kontrolovat ani kombinacemi antiepileptik. Přitom záchvaty, které 
trvají více než 10 min nebo dokonce status epilepticus (SE) mohou 
mít za následek neurologické poškození. Současně platí, že doba od 
vypuknutí SE do farmakologické intervence nepřímo souvisí s 
odpovědí na základní léčbu. Proto je třeba tzv. záchranné medikace 
(rescue medication), která dokáže rychle a účinně ukončit záchvaty 
a může být snadno a rychle podána i nezdravotníkem mimo 
zdravotnické zařízení. Orální podání záchranné medikace má 
oproti rektálnímu případně intravenóznímu/ intramuskulárnímu 
podání několik výhod. Mezi nejdůležitější patří to, že se rychle 
vstřebává, její praktická aplikace je rychlejší a snadnější a 
v neposlední řadě je důležité, že je pečujícími osobami vnímána jako 
společensky přijatelnější, protože méně škodí pacientově důstojnosti 
a sebeúctě. Midazolam má antikonvulzívní, anxiolytické a 
myorelaxační účinky. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej pro 
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tyto účinky zařadila na seznam základních léků i pro děti. Přípravek 
BUCOLAM (orální roztok midazolamu) je určen k  léčbě 
dlouhotrvajících akutních konvulzivních záchvatů u kojenců, batolat, 
dětí a dospívajících (od 3 měsíců do < 18 let). Rodiče/pečovatelé jej 
smí používat pouze, pokud byla u pacienta diagnostikována epilepsie 
a u kojenců mezi 3-6 měsíci věku má léčba probíhat v nemocničním 
prostředí, kde je možný monitoring a je dostupné resuscitační 
vybavení. Orální roztok midazolamu byl vyvinut k řešení potřeby 
záchranné medikace, kterou může snadno podat personál bez 
zdravotnické průpravy mimo zdravotnické zařízení a která rychle 
a  účinně ukončí záchvaty. Orální roztok midazolamu se rychle 
vstřebává sliznicemi v ústech přímo do krevního řečiště, což vede k 
rychlému nástupu účinku. Biologický poločas eliminace midazolamu 
je kratší než u jiných benzodiazepinů používaných jako léky první 
linie při dlouhotrvajících akutních konvulzívních záchvatech (PACS). 
Byl prvním přípravkem schváleným prostřednictvím evropského 
centralizovaného procesu (Pediatric Use marceting Authorization; 
PUMA; rozhodnutí o registraci a použití v pediatrii) a je indikován k 
léčbě PACS u kojenců, batolat, dětí a dospívajících (ve věku od 
3 měsíců do <18 let) s diagnostikovanou epilepsií. V balení Bucolamu 
jsou předplněné stříkačky pro orální podání na jedno použití. K 
dispozici jsou čtyři různé síly pro různé věkové skupiny: 2,5 mg (3 
měsíce až 1 rok); 5 mg (1 až <5 let); 7,5 mg (5 až <10 let); 10 mg (10 až 
<18 let). Různé síly mají stejné kvantitativní složení, ale rozdílné 
objemy náplně (0,5-2 ml). Dávka je označena barvou etikety (žlutá, 
modrá, fialová nebo oranžová). 

_________________________________________________________ 
BRIVIACT U DĚTÍ: OD TEORIE K PRAXI  
Horák O.  

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 
Centrum pro epilepsie Brno  

Derivát pyrrolidinu, n-propyl analog levetiracetamu, antiepileptikum 
nejnovější generace s možností okamžitého podání cílové dávky bez 
nutnosti titrace, s  dostupnou perorální a injekční tekutou formou, 
s  prakticky 100% biologickou dostupností a rychlým průnikem do 
CNS, jedno z mála, jež bylo vyvinuto cíleným výzkumem zaměřeným 
na konkrétní molekulární cíl – synaptický vezikulární glykoprotein 2A, 
k  němuž má 15-30x vyšší afinitu než levetiracetam, ze kterého byl 
odvozen, a jehož ovlivněním zvyšuje míru inhibice synaptické 
transmise, což je pravděpodobně hlavním mechanismem jeho 
antiepileptického působení. To je brivaracetam - nové 
antiepileptikum Briviact®, registrované v zemích EU k přídatné terapii 
fokálních záchvatů s/bez sekundární generalizace u dospělých, 
dospívajících a dětí s epilepsií od 4 let věku, a od 1.1.2019 dostupné 
v České republice ve formě potahovaných tablet s plnou úhradou pro 
pacienty od 6 let. Roztok pro intravenózní aplikaci má již také 
schválenou úhradu a reálně dostupný by měl být koncem letošního 
roku. Následovat bude nejspíše zajištění (již existující) perorální 
soluce a v  blízké budoucnosti lze tušit i postupné rozšíření 
indikačního spektra. Přednáška představuje „cestu“ brivaracetamu od 
elementárního výzkumu a molekulární podstaty, přes fázi humánních 
klinických studií, až k  jeho praktickému využití u dospělých a dětí 
v dané indikační skupině.   

_________________________________________________________ 

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S BRIVARACETAMEM (BRIVIACT) V KLINICKÉ 
PRAXI DĚTSKÉHO EPILEPTOLOGA 
Ošlejšková H. 

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno; Centrum pro epilepsie Brno 

Jak víme, vysoké procento záchvatů u dětských ani adultních 
epilepsií se nepodaří plně kontrolovat ani kombinací antiepileptik.  
Proto je vždy příchod nového antiepileptika s  odlišnostmi 



v mechanismech účinku velmi napjatě a s nadějí očekáván. Dovolte 
mi tedy představit Briviact® (brivaracetam), nové antiepileptikum, 
které je v zemích EU nově zaregistrováno k přídatné léčbě parciálních 
záchvatů s  nebo bez sekundární generalizace u  dospělých, 
dospívajících a dětí s epilepsií ve věku od 4 let a dostupné v ČR od 1. 
1. 2019 s plnou úhradou pro dospělé a děti od 6 let. Jeho hlavním 
mechanismem účinku je vazba na SV2A protein a  jeho vazebná 
afinita je 15-30x vyšší než u levetiracetamu. Klinická účinnost a 
p ř í z n i vý p rofi l s n áše n l i vo s t i by l y p ro k á z á ny ve t ře c h 
randomizovaných klinických studiích fáze III a následně předběžně 
potvrzeny i v reálné klinické praxi. Nejčastějšími nežádoucími účinky 
jsou ospalost a  závratě. Významnou výhodou brivaracetamu je 
možnost zahájit léčbu bez titrace, nasazením cílové dávky hned od 
prvního dne léčby. V současné době jsou v ČR dostupné potahované 
tablety a to v  síle 10, 25, 50 mg. Efekt lze očekávat rychle, již 
v  průběhu prvních dní po nasazení. V  pediatrické epileptologii se 
setkáme s dvojím přístupem k dávkování: 
Děti (ve věku od 4 let) a dospívající s tělesnou hmotností 50 kg nebo 
vyšší. Doporučená počáteční dávka je 50 mg/den. Podávání 
brivaracetamu může být také zahájeno v  dávce 100 mg/den na 
základě posouzení lékaře ohledně potřeby kontroly záchvatů. Dávka 
má být podána ve dvou rovnoměrně rozdělených dávkách, jedna 
ráno a jedna večer. Doporučená udržovací dávka je 100 mg/den. Na 
základě individuální odpovědi pacienta může být dávka upravena v 
rozsahu účinných dávek 50 mg/den až 200 mg/den. Děti (ve věku od 
4 let) a dospívající s tělesnou hmotností nižší než 50 kg. Doporučená 
počáteční dávka je 1 mg/kg/den. Podávání brivaracetamu může být 
také zahájeno v dávce 2  mg/kg/den na základě posouzení lékaře 
ohledně potřeby kontroly záchvatů. Dávka má být podávána ve dvou 
rovnoměrně rozdělených dávkách, jedna ráno a jedna večer. 
Doporučená udržovací dávka je 2  mg/kg/den. Na základě 
individuální odpovědi pacienta lze dávku upravit v rozmezí účinných 
dávek 1 mg/kg/den až 4 mg/kg/den. Připravila jsem několik kazuistik 

a tímto bych se ráda s Vámi podělila o naše první zkušenosti s terapií 
brivaracetamem  a nastínila Vám praktické aspekty práce s ním.  

_________________________________________________________ 

KOGNITIVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ ÚČINKY NOVÝCH ANTIEPILEPTIK 
V DĚTSTVÍ A ADOLESCENCI 
Ryzí M. 

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno  

Kognitivní a behaviorální účinky antiepileptik jsou, nebo by měly být, 
jedním z  parametrů zvažovaných při výběru antiepileptika při 
zahájení léčby v  monoterapii nebo při zvažování terapie přídatné. 
V  dětství a adolescenci je toto posouzení  obzvláště důležité pro 
možnosti ovlivnění dlouhodobého vývoje pacienta a jeho kvality 
života.   
Kognitivní funkce rozdělujeme dle současné DSM klasifikace do 6 
domén. Rozeznáváme  následující: funkce exekutivní, funkce 
perceptuálně motorické, jazyk, učení a paměť, sociální kognice a 
komplexní pozornost.  Tyto funkce u pacientů s epilepsií mohou být 
ovlivněny mnoha faktory, například etiologií záchvatů, typem 
epilepsie, věkem, délkou trvání a četností výskytu záchvatů a dalšími, 
a mnohé z  nich jsou alespoň částečně ovlivnitelné výběrem 
antiepileptické terapie. Cílem prezentace je seznámení s možnostmi 
rozpoznání poruch kognice, možnostmi jejich měření a 
dlouhodobého porovnání a seznámení s  dostupnými daty u 
nejčastěji používaných antiepileptik. 

_________________________________________________________ 



LIEČBA VALPROÁTOM U DETÍ – AKTUÁLNE USMERNENIA  

Valproát je antiepileptikum so širokým spektrom účinku na rozličné 
typy epileptických záchvatov. Dlhoročná prax ukázala aj niektoré 
nežiaduce účinky. Kyselina valproová je malá molekula s možnosťou 
hlboko zasahovať do metabolizmu bunky a  ovplyvňovať 
metabolizmus. V  poslednom období vznikli preto presnejšie 
odporúčania pre liečbu. Autori prezentujú aktuálne usmernenia 
týkajúce sa liečby valproátom u  detí so zameraním na dievčatá vo 
fertilnom veku a v  gravidite.  Farmakologické spoločnosti 
disponujúce liekmi  obsahujúcimi  valproát spoločnosti Desitin, 
G.L.Pharma, Ratiopharm, Sandoz a  sanofi-aventis Pharma Slovakia 
aktuálne  vydali informácie o rizikách podávania valproátu u dievčat a 
žien vo fertilnom veku a „Preventívny program“ pri podávaní VPA v 
gravidite zameraný na minimalizovanie rizika vzniku gravidity počas 
podávania VPA. Obsahuje návod na zmenu antiepileptickej liečby u 
gravidných žien užívajúcich VPA a taktiež informácie o teratogénnom 
riziku spojenom s užívaním VPA počas gravidity a potrebné kroky na 
minimalizovanie rizika pre pacienta.  

_________________________________________________________ 

STOLETÍ KETOTERAPIE  
Brožová K.1,2 , Horák O.3,4 

1 Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha  
2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v 
Praze 
3 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 
4  Centrum pro epilepsie Brno 

Přestože se ketogenní dieta používá již skoro 100 let, v posledních 
letech se rozšiřuje paleta jejího uplatnění. V  léčbě epilepsie se 
používá nejen u dětí, ale i dospělých. Jsou lépe definované 

epileptické syndromy, které na tuto léčbu budou zabírat a zlepšuje se 
její tolerance. Běžně se používají i diety alternativní – modifikovaná 
Atkinsova dieta, dieta s MCT oleji a LGIT (The Low Glycaemic Index 
Treatment), sdružované pod zastřešující pojem ketoterapie. Kromě 
epilepsie se indikace ketogenní diety dále rozšiřuje i na onemocnění 
onkologická a neurodegenerativní. A postupně se prosazuje i u 
onemocnění, kde dříve byla kontraindikovaná pro předpokládané 
kardiovaskulární komplikace – v   léčbě diabetu a metabolického 
syndromu.  

_________________________________________________________ 

NUTRIČNÍ PROGRAMOVÁNÍ – O ČEM HOVOŘÍME? 
Jimramovský F. 

Pediatrická klinika LF MU a FN Brno 

Sdělení prezentuje aktuální poznatky a recentní doporučení pro 
výživu plodu a malých dětí. Doporučení vycházejí z řady studií, které 
se zabývají touto problematikou a potvrzují zásadní význam výživy 
plodu a malého dítěte v prvních dvou letech života pro jeho růst a 
vývoj a  také pro správný růst orgánů a zrání funkčních struktur 
organismu. Jak nedostatečná, tak i  nadměrná výživa plodu, 
novorozence, kojence a mladšího batolete může být příčinou 
odchylek ve struktuře a funkci některých orgánů  a/nebo vést 
k poruchám intermediárního metabolismu a ke zvýšení rizika výskytu 
civilizačních chorob. V  souvislosti s  konceptem nutričního 
programování bývají zmiňovány termíny „okno příležitostí“ nebo 
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„1000 dní do  života“. Ve sdělení je zmíněn vliv optimálního obsahu 
bílkovin ve výživě plodu a malého dítěte („časná proteinová 
hypotéza“), je zdůrazněna nezastupitelná a unikátní role 
nenasycených mastných kyselin,  potřebnost některých minerálů a 
také vliv kojení (mateřské mléko je označováno jako nejdokonalejší 
„funkční potravina“) nebo humanizovaných přípravků umělé 
kojenecké výživy nejen na růst a vývoj dětského organismu a zrání 
metabolických funkcí, ale také na konstituování a udržení 
optimálního složení střevní mikrobioty, která zásadním způsobem 
ovlivňuje celkový zdravotní stav lidského jedince nebo naopak při 
odchylkách v  pestrosti jejího ložení přispívá k  rozvoji řady 
chorobných stavů. 

_________________________________________________________ 

STŘEVNÍ MIKROBIOTA U NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
Jabandžiev P. 

Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 
CEITEC, Středoevropský technologický institut, Brno, Česká republika 

Střevní mikrobiota a její adekvátní složení je zásadní pro správný 
vývoj samotného trávicího traktu, ale i systému imunitního, 
nervového a četných metabolických pochodů. Rozvoj metod 
molekulární genetiky v posledních letech umožnil intenzivní studium 
intestinální mikrobioty a její role v patogenezi střevních, ale i 
mimostřevních onemocnění. V předkládaném sdělení bude 
diskutováno současné chápání vývoje střevní mikrobioty a narušení 
její rovnováhy (tzv. dysbióza) u vybraných neurologických 
onemocnění.  
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705). 

_________________________________________________________ 

ÚZKOSTNÉ A DEPRESIVNÍ PORUCHY U DĚTÍ 
Theiner P. 

Psychiatrická klinika FN Brno a MU 

Úzkostné poruchy patří k nejčastějším důvodům psychiatrické léčby 
u dětí a dospívajících. Jejich klinický obraz je závislý na vývojovém 
období. Ve vývoji dětí nacházíme období fyziologické úzkosti, což je 
třeba při diagnostice brát v úvahu. Úzkostné poruchy u dětí mají svůj 
neurobiologický podklad a zároveň hrají velkou roli faktory prostředí. 
Léčba závisí na konkrétních projevech úzkostné poruchy zahrnuje 
psychoterapii a v některých případech farmakoterapii. Depresivní 
porucha u dětí představuje závažnější diagnózu. Období fyziologické 
deprese ve vývoji neexistuje. Dětská deprese má často kontinuitu do 
dospělosti. Je zatížena školním selháváním, narušením vztahů a 
celkové kvality života a rizikem suicidia. Léčba dětské deprese je 
odlišná od léčby deprese u dospělých a je obtížnější. 

_________________________________________________________ 

FUNKČNÍ PORUCHY HYBNOSTI V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ 
Příhodová I.1, Koumarová L.2 , Nevšímalová S.1 

1 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 
2 Klinika dětského a dorostového lékařství, Univerzita Karlova v Praze, 1. 
lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
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Úvod: Funkční neurologické poruchy se mohou objevovat již 
v  dětském věku a často představují náročný diagnostický a 
terapeutický problém.  
Metodika: Retrospektivní zhodnocení souboru pacientů 
vyšetřovaných na našem pracovišti v posledních 15 letech. Soubor 
tvořilo 12 pacientů (5 chlapců), průměrný věk 15,1 ± 2,6, věkové 
rozmezí 9-19 let. V době vyšetření byl průběh chronický (déle než 1 
rok) u 7 pacientů. U všech pacientů proběhlo vyšetření cílené na 
možnou příčinu obtíží (zobrazovací, elektrofyziologické, variabilně 
vyšetření mozkomíšního moku, vyšetření cílené na nervosvalová 
onemocnění, genetické nebo metabolické poruchy), psychologické a 
psychiatrické vyšetření.  
Výsledky: Motorické příznaky se u několika pacientů kombinovaly a 
byly zastoupeny v tomto pořadí: tremor (7 pacientů), porucha chůze 
(4), myoklonus (3), dystonie (1), hemiparéza (1). U 9 pacientů byla 
patrna kombinace s dalšími funkčními poruchami, z nichž převládaly 
zahledění, pády, stavy areaktivity napodobující epileptické záchvaty 
nebo narkolepsii. 5 pacientů bylo vyšetřováno pro epilepsii a/nebo 
poruchu spánku. 3 pacienti byli vyšetřováni pro podezření na 
nervosvalové onemocnění, 2 pacienti pro spastickou paraparézu 
dolních končetin. Jiné somatické nebo neurovývojové onemocnění 
mělo 7 pacientů. Psychologické/psychiatrické vyšetření stanovilo 
diagnózu konverzní poruchy u 5 pacientů, poruchy chování nebo 
emocí byly patrny u dalších 3 pacientů a u 4 pacientů byl nález 
normální.  
Z á vě r : Fu n kčn í p o r u c h y h y b n o s t i , k t e r é i l u s t r u j e m e 
videokazuistikami, tvoří součást neurologické diagnostiky. Jejich 
odlišení na základě klinického projevu může zjednodušit vyšetřovací 
a terapeutický postup a následně prognózu pacienta.  
Podpořeno Progres Q27/LF1 

_________________________________________________________ 

CONCENTRIX: VÝSLEDKY MONOCENTRICKÉ PROSPEKTIVNÍ 
POSTMARKETINGOVÉ STUDIE U PACIENTŮ S PORUCHAMI 
POZORNOSTI A AKTIVITY NA KLINICE DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF 
MU A FN BRNO.  
Tomečková M., Gondžová V., Zemanová N., Pejčochová J., Ošlejšková 
H.  

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno. 

Concentrix je doplněk stravy, vyvinutý zejména pro děti s poruchami 
pozornosti, bohatý na polynenasycené mastné kyseliny (PUFA), 
minerály a stopové prvky, kterých je ve stravě obecně nedostatek. 
Porucha pozornosti a aktivity (Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder - ADHD) je onemocnění dětí, adolescentů ale i dospělých, 
pro které jsou typické problémy s udržením pozornosti, impulzivní 
jednání a nadměrná motorická aktivita. Tato diagnóza s prevalencí 
5,3-7,1% je nejčastější příčinou vyhledání zdravotnického zařízení 
rodičů dětí s poruchami chování obecně. Etiopatogeneze je 
multifaktoriální a není doposud zcela objasněna. Poukazuje se na 
souvislost s vlivem PUFA na funkci nervového systému a jejich 
nedostatkem ve stravě. U pacientů s ADHD jsou zjišťovány významné 
změny lipidových profilů. Prezentujeme výsledky monocentrické 
prospektivní studie u pacientů s těmito poruchami, který užívali po 
dobu šesti měsíců Concentrix. Bude vyhodnoceno celkem 20 dětí ve 
věku 5-10 let s příznaky ADHD, které v průběhu půl roku absolvovali 
tři setkání administrovány psychologem. Vývoj onemocnění v čase, 
při užívání Concentrixu, hodnotili jednak rodiče (pomocí škály dle 
Connersové), dále samotné děti vypracovali pozornostní test a 
psycholog vyplňoval položky ze škály TOF (test observation form). 
Testování bude probíhat do konce dubna letošního roku a pomocí 
statistických metod budou data vyhodnocena. Srovnáváme v čase, 
jak a zda užívání Concentrixu ovlivnilo zlepšení pozornosti a 
celkového výkonu u dětí.  



_________________________________________________________ 

GENETICKÉ A NEUROBIOLOGICKÉ ASPEKTY KOMORBIDNÍHO 
VÝSKYTU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA A EPILEPSIE. 
Danhofer P.1, Horák O.1, Knedlíková L.1, Aulická Š.1,2, Česká K.1, 
Pejčochová J.1, Fajkusová L.3, Ošlejšková H.1 

1 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno 
2  CEITEC - Central European Institute of Technology, Masaryk University 
3 Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní 
hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno  

Poruchy autistického spektra (PAS) se řadí mezi neurovývojové a 
neuropsychiatrické poruchy s klinickou manifestací v dětském věku. V 
posledních letech se tato porucha dostává do popředí vědeckého 
zájmu, a to především z důvodu narůstající prevalence až na 1/68 v 
roce 2014. Odhalují se genetické příčiny poruchy a patofyziologické 
mechanismy, které by se na rozvoji PAS mohly podílet. Komorbidní 
výskyt s epilepsií je poměrně častý, a to až ve 46% případů. 
Prezentace shrnuje dosavadní poznatky v této oblasti se zaměřením 
na hypotézu excitačně-inhibiční nerovnováhy. Jsou probrány i 
genetické příčiny PAS a patofyziologie komorbidního výskytu PAS a 
epilepsie je diskutována z pohledu možných terapeutických 
intervencí.  

_________________________________________________________ 

TERAPIE AUTISMU V BUDOUCNU - VIZE NEBO SCI-FI? 
Knedlíková L., Horák O., Danhofer P. 

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou aktuálně nejvíce 
diskutovanou neurovývojovou vadou současnosti. Důvodů je hned 

několik. Prevalence poruchy je na trvalém až exponenciálním 
vzestupu - odhaduje se na přibližně 1% populace a nejedná se pouze 
o nárůst zdánlivý, jak se mnohdy traduje. Existuje celá řada studií 
dokládajících nesporný zásah do kvality života rodin s autistickými 
dětmi i dospě lými. Péče o osoby s PAS má vykazovat 
multidisciplinární přístup - lékařský, psychologický a sociální. Bohužel 
nelze tvrdit, že systém jako celek perfektně funguje, respektive 
současná nabídka není schopna pokrýt tak rapidně narůstající 
poptávku. Přesto stále neznáme přesnou etiopatogenetickou 
podstatu vzniku PAS. Situace se tak stává naléhavou s ohledem na 
skutečnost, že doposud nejsme schopni terapeuticky ovlivnit jádrové 
příznaky autismu. Umíme pouze tlumit obtěžující symptomy 
somatické a psychické. Mnohdy tápeme bez úspěchu. Obecně o 
autismu hovoříme jako o částečně vrozeném klinickém syndromu, v 
posledních letech však odhalujeme enormní důležitost pre- a 
postnatálních faktorů, které významně přispívají ke skutečnému 
rozvinutí poruchy. Ukazuje se, že za správným vývojem CNS stojí mj. 
střevní mikrobiom (osa mikrobiom-střevo-mozek). Střevo tvoří až 
70% imunity a zároveň u stejného % autistů se vyskytují 
gastrointestinální potíže, což jen dále podporuje uvedenou teorii 
spojení střeva a mozku v etiopatogenezi PAS. Víme, že podkladem 
této provázanosti je zánětlivá nebo dokonce autoimunitní reakce 
iniciovaná (nejen) na úrovni střeva. Pochopení přesných mechanismů 
skrývá naději na skutečnou léčbu a prevenci autismu. V  souladu se 
zmíněnými principy se aktuální klinické studie intenzivně zabývají 
možným efektem např. ketogenní diety, probiotik a dokonce fekální 
transplantace. Všechny studie sjednocuje společný cíl, a to snaha o 
zlepšení zejména jádrových příznaků autismu – výsledky jsou 
mnohdy překvapivé.   

_________________________________________________________ 



KLINICKÉ A SOCIÁLNÍ PREDIKTORY KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ 
S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
Dušková H.2, Knedlíková L.1, Ošlejšková H.1 

1 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 

2 Gymnázium Brno, Křenová, p. o. 

Práce se umístila na 4. místě v  celostátním kole Středoškolské 
odborné činnosti (obor číslo 14) 

Cíl a náplň práce: Cílem práce je charakterizovat reprezentativní 
soubor pacientů s  poruchami autistického spektra (PAS) na Klinice 
dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno. Práce hodnotí rizikové 
faktory související s  PAS a navrhuje hodnotící kumulativní riziková 
skóre, shrnující základní diagnostické aspekty PAS a související rizika. 
Náplní experimentální části práce je hodnocení kvality života rodin 
těchto pacientů korespondenčním průzkumem, uskutečněným 
pomocí standardizovaných dotazníků kvality života SQUALA 
a  PedsQL. Tato data studentka doplnila vlastním průzkumným 
dotazníkem zaměřeným na sociální a společenskou situaci rodin 
s dítětem postiženým PAS.  
Metody: Pacienti podstoupil i řádnou neurologickou a 
psychologickou diagnostiku a data ze zdravotní dokumentace byla 
použita jako retrospektivní soubor k  popsání jejich anamnézy 
a  diagnostiky PAS. Standardizované dotazníky kvality života byly 
hodnoceny dle publikované metodiky. Výsledná skóre byla 
zpracována běžnými statistickými metodami.  
Výsledky a závěry práce: Na základě analýzy anamnestických a 
diagnostických údajů práce úspěšně navrhla čtyři kumulativní 
riziková skóre charakterizující stupeň postižení pacienta s PAS. Tato 
část práce pracovala s celým souborem pacientů (N=103)…  
Celkově byl u pacientů s PAS prokázán četný výskyt komunikačních 
problémů a  charakteristických projevů PAS. Z výsledných 
kumulativních rizikových skóre popisujících tyto dimenze byly 

nejlépe znatelné rozdíly mezi různými typy autismu. Pouze skóre 
založené na četnosti výskytu různých komorbidit nerozlišilo různé 
typy PAS. 
Korespondenční průzkum kvality života dosáhnul 39 % návratnosti 
dotazníků (tato část práce tak pracovala s daty od N = 39 rodin). 
Experimentální data z  průzkumu dotazníkem, který navrhla 
studentka, prokázala velmi kritické hodnocení aspektů kvality života 
rodiči postižených dětí. PAS u dítěte jako vážný společenský problém, 
odrážející se ve kvalitě života rodin, potvrdily i standardizované 
dotazníky SQULA a PedsQL. Bylo prokázáno, že kvalita života rodiny 
klesá s rostoucí tíží postižení dítěte. 

_________________________________________________________ 

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA - VÝTĚŽNOST VIDEO-EEG A 
MRI 
Novák V.1, Medřická H.1, Pavlíková K.2 

1 Oddělení dětské neurologie FN Ostrava 
2 Psychiatrické oddělení FN Ostrava 

Úvod: Poruchy autistického spektra (ASD) patří mezi celoživotní 
onemocnění jejichž základním rysem je defekt v komunikaci, sociální 
interakci a stereotypní vzorce chování. Etiologie ASD je 
pravděpodobně heterogenní.  
Byly popsány četné atypie EEG signálu, většinou však nebyly 
používány číselné kvantifikátory EEG parametrů umožňující 
statistickou analýzu. V některých studiích byly nalezeny změny 
konektivity různých částí kortexu. 
Cílem naší studie bylo na datech našich pacientů hledat změny 
konektivity mezi jednotlivými částmi mozkové kůry s využitím 
kvantifikátoru funkčního propojení jednotlivých částí mozkové kůry - 
koherence a prozkoumat případnou statistickou asociaci mezi 



přítomností epileptiformních výbojů a stupněm autismu měřeným 
CARS score. 
Metodika: Prezentujeme malou studii 24 dětských pacientů s ASD 
kteří podstoupili komplexní neurologické a neuropsychologické 
vyšetření zahrnující celonoční a částečně denní video-EEG, MRI 
mozku a pschologické vyšetření se stanovením CARS skóre. Video-
EEG bylo hodnoceno vizuální analýzou na př í tomnost 
epileptiformních výbojů ve spánku. Konektivita jednotlivých oblastí 
mozkové kůry byla měřena pomocí koherence (v různých 
frekvenčních pásmech). 
Výsledky: 1) Našli jsme statisticky významou korelaci mezi koherencí 
signálů ve frekvenčním pásmu 16-31Hz mezi zadními temporálními 
oblastmi (pravou a levou) 
2) Pacienti s epileptiformními výboji ve spánku měli vyšší (nikoli však 
statisticky významně) CARS skóre 
3) MRI mozku: Ve 21 případech byl výsledek MRI normální a ve 3 
případech byl nespecificky abnormní morfologický nález bez 
jednoznačného vztahu ke klinickému stavu pacientů.  
Závěr: Naše data jsou v souladu s některými publikacemi 
popisujícími změny konektivity neuronální sítě u pacientů s 
autismem. To koreluje i s klinickou zkušeností o změnách v distribuci 
pozornosti u autistických dětí. Epileptiformní aktivita ve spánku je 
pravděpodobným faktorem zhoršující neuropsychiatrický status dětí 
s ASD. MRI vyšetření není u dětí s ASD příiliš výtěžné.  

_________________________________________________________ 

TIKOVÁ PORUCHA V PRAXI DĚTSKÉHO NEUROLOGA 
Hanáková P., ,Jičínská A., Pejčochová J., Gondžová V., Ošlejšková H. 

Klinika dětské neurologie, LF MU a FN Brno 

Jedná se o přehledovou přednášku zabývající se tikovou poruchou, s 
níž se neurolog setkává ve své denní praxi. Toto tvrzení podporuje 

vysoká prevalence přechodné motorické tikové poruchy v mladším 
školním věku, kterou trpí až čtvrtina školáků. Kromě demografických, 
etiologických a patofyziologických údajů budou také diskutovány 
nálezy v MRI mozku. Zkušenému neurologovi by k diagnostice tikové 
poruchy mělo stačit klinické vyšetření, nicméně velmi tenkou hranici 
shledáváme v rozpoznání tiků od motorických stereotypií či 
myoklonií. Důležitým bodem prezentace bude farmakoterapie 
poruchy, která je dodnes kontroverzním tématem. Upozorníme nejen 
na výhody a nevýhody typických a atypických neuroleptik, ale také 
na indikace léčiv při přidružených chorobách. Zejména u pacientů s 
Tourettovým syndromem se často setkáváme s komorbiditami typu 
ADHD či obsedantně kompulzivní chorobou a této diagnóze musíme 
uzpůsobit výběr preparátu. Velký důraz bude kladen na 
nefarmakologickou terapii vycházející z ověřených psychologických 
metod. Doporučíme, jak by měli neurologové edukovat dětské 
pacienty a jejich rodiče, jak porozumět aktuální situaci a zajistit první 
účinné kroky vedoucí k eliminaci tiků v běžném denním životě. 
Zmíníme některé psychoterapeutické techniky, které mohou vést 
nejen ke snadnějšímu zvládání tiků, ale i dnešního stresového stylu 
života nás všech.  

_________________________________________________________ 

KAUISTIKA 2 PACIENTEK S PROJEVY KATATONIE 
Kokinčáková K.1, Theiner P.2 

1 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 
2 Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno 

Úvod: Katatonie byla dlouhé léta považována za tradiční příznak 
schizofrenie. Dnes je již brán jako symptom projevující se 
patologickou změnou psychomotorických projevu v  rozsahu 
extrému: od stuporu k  hyperkinezi, od automatické poslušnosti 
k  negativizmu. Zjednodušeně lze teda říci, že projevy katatonie se 
vyskytují v  produktivní a  stuporózní formě. Příčiny katatonie tvoří 



široké spektrum psychiatrických, neurologických ale i  somatických 
onemocnění. Na příkladu 2 kazuistik dokládáme, jaké konkrétní 
diagnózy se mohou skrývat pod katatonním stavem.  
Kazuistiky: První případ 17- ti leté pacientky začal pozvolnou 
změnou chování (negativismus a abulie) a prodlužující se epizody 
mutismu. V  průběhu hospitalizace progres příznaku až do obrazu 
katatonního stuporu. Druhý případ 12 - ti leté pacientky naopak začal 
k r á t k o u a n a m n é z o u n á h l e v z n i k l o u z měn o u c h o v á n í 
(psychomotorický neklid, brachiální i  slovní agresivita, následně 
vystřídán příznaky PM útlumu a  mutismu) a  extrapyramidových 
příznaku (dyskinezí a  rigidita). Stav rychle progredoval do obrazu 
smíšené katatonie – střídaní stuporózní a  excitované formy, náhle 
a nečekaně. V obou případech po vyšetření likvoru, MRI mozku a EEG 
byla stanovena diagnóza a následně byl zvolen adekvátní 
terapeutický postup.  
Závěr: U obou pacientek jsme dospěli k  diametrálně odlišným 
diagnózám.  Čím chceme poukázat za odlišné příčiny jednoho 
příznaku. 

_________________________________________________________ 

“DĚTSKÁ NEUROLOGIE A DĚTSKÁ PSYCHIATRIE JSOU DVĚ 
S T R A N Y S T E J N É M I N C E “. A D H D A J E H O A S O C I AC E 
S NEUROLOGICKÝMI DIAGNÓZAMI 
Ošlejšková H., Danhofer P., Hanáková P., Tomečková M. 

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 

Psychiatrická onemocnění dětského věku mají vysokou prevalenci, 
konkrétní čísla se různí, ale převážně se udává, že 1 z  5-7 dětí trpí 
nějakou formou psychiatrického onemocnění. Mezi nejčastější patří 
poruchy pozornosti a aktivity (ADHD), dále také specifické poruchy 
učení/školních dovedností. Incidence je u těchto onemocnění vyšší, 
pokud mají děti současně i neurologickou diagnózu. ADHD je 

nejčastější psychiatrickou komorbiditou u dětí s  epilepsií. Pracovní 
skupina ILAE (International League Against Epilepsy) v  r.  2018 
vypracovala systematický přehled „screeningu“, diagnostiky a 
„managementu“ ADHD u dětí trpících epilepsií. Co se týče prevalence 
ADHD u těchto dětí, v cílených studiích dosáhla až 30-40 %, avšak je 
velmi často poddiagnostikována. Poruchy chování či pozornosti se 
nesprávně připisují epilepsii jako takové anebo jako vedlejší, 
nežádoucí účinky antiepileptické medikace. Na druhou stranu, i když 
je diagnóza stanovena správně, tak se k  léčbě těžkých poruch 
pozornosti a aktivity přistupuje zřídka, pro často neopodstatněné 
obavy, jako například zhoršení záchvatů a jiné (1). Léčba by měla být 
zahájena včas a měla by být v těsné spolupráci dětského neurologa a 
psychiatra. Dále ze studie vyplývá, že nejčastějším rizikovým 
faktorem pro rozvoj epilepsie je farmakorezistence, resp. horší 
kontrola epileptických záchvatů. Zajímavé bylo zjištění, že pokud děti 
trpí epilepsií, není rozvoj ADHD častější u chlapců nežli u dívek (jako 
je tomu u zdravých dětí, tedy bez epilepsie). Dále se také se 
neprokázala přímá spojitost s časnějším rozvojem epilepsie a častější 
komorbiditou ADHD. Na druhou stranu, děti s opožděným vývojem 
a/nebo poklesem intelektových schopností a epilepsií, mají také 
častěji problémy s poruchami pozornosti a aktivity. Dále bychom rádi 
poukázali na vyšší výskyt ADHD a jiných neurologických onemocnění 
(zejm. bolesti hlavy, poruchy spánku a jiné). Z  výše uvedeného 
vyplývá, že dětská neurologie a dětská psychiatrie jsou dvěma 
stranami stejné mince a obě jsou stejně důležité, protože dotvářejí 
celek. Jedna bez druhé není kompletní, a proto bychom rádi 
apelovali na spolupráci a kooperativu mezi těmito obory.  

1.Auvin S, Wirell E, Donald KA, Berl M, Hartmann H, Valente KD, Cross 
JH et al. Systematic review of the screening, diagnosis, and 
management of ADHD in children with epilepsy. Consensus paper of 
the Task Force on Comorbidities of the ILAE Pediatric Commission. 
Epilepsia 2018 Oct; 59(10):1867-1880.  
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HEREDITÁRNÍ DYT DYSTONIE   - ZÁKLADNÍ INFORMACE A 
KAZUISTIKY DĚTÍ S DYT 1, DYT 6, DYT 10 A DYT11 DYSTONIÍ 
Adamovičová M.1, Křepelová A.2, Jech R.3, Urgošík D.4, Klement P.5, 
Bareš M.6 

1 Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha  
2 Ústav biologie a lékařské genetiky, 2.LF UK a FN Motol, Praha 
3 Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha 
4 Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na 
Homolce, Praha 
5 Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha 
6 1. Neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno 

Úvod: Dystonie je porucha řízení pohybu s  trvalými nebo 
intermitentními svalovými kontrakcemi působící abnormální, často 
repetitivní pohyby, postury nebo oboje. Dystonický pohyb je obvykle 
kroutivý, v určitém pohybovém vzorci a může být spojen s  třesem.  
Spouští jej volní pohyb a má tendenci k šíření na další segmenty.   
Řada dystonií se v čase zhoršuje, klinicky nejtěžší formou je 
generalizovaná dystonie, kterou může komplikovat vzácný, život 
ohrožující status dystonicus. Dystonii klasifikujeme podle klinických 
projevů (věk, distribuce, dynamika, př ípadně kombinace 
s  myoklonem či parkinsonismem) a podle etiologie (idiopatické; 
získané -např. DMO, poléková, toxické, vaskulární, při infekci či 
tumoru CNS;  geneticky podmíněné - DYT 1-28, Wilsonova nemoc, 
PKAN, Huntingtonova chorea apod). Při rozvoji klinických potíží od 
dětství je častá generalizace, dystonie vzniklá v  dospělosti obvykle 

zůstává lokalizovaná.  Z herediatárních DYT dystonií je nejznámější 
DYT 1 (DYT-TOR1A) dystonie s časným začátkem, rychlou generalizací 
a těžkou invalidizací, dříve označována jako dystonia musculorum 
deformans, známé jsou i DYT 5 (DRD-dopa responsivní dystonie) a 
DYT 11 (DYT-SGCE, myoklonická dystonie).   
Soubor pacientů: Klinickou rozmanitost DYT dystonií, úskalí 
diagnostiky i léčby ilustrují video-kazuistiky (DYT 1,6, 10 a 11). 
Uvidíme myoklonus, fokální dystonii, paroxysmální kinezigenní 
dystonii, generalizaci, status dystonicus, efekt farmakoterapie i 
hluboké mozkové stimulace.   
Závěr: Dystonie u dětí není častá a pro své měnlivé příznaky a 
kolísání projevu může být snadno považována za psychogenní 
projev. Myoklonus, dominantní a někdy jediný projev myoklonické 
dystonie, bývá zaměňován za epilepsii. 
V  diagnostice dystonií se dostává do popředí genetika a v  léčbě 
generalizované dystonie či myoklonické dystonie neuromodulace 
bilaterální hlubokou mozkovou stimulací vnitřního pallida (DBS GPi).  

_________________________________________________________ 

VYUŽITÍ CELOGENOMOVÉHO SEKVENOVÁNÍ V DIAGNOSTICE 
DĚDIČNÝCH NEUROPATIÍ 
Laššuthová P.1, Staněk D.1, Sedláčková L.1, Mazanec  R.1, Haberlová J.1, 
Seeman P.1 

1 DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol 
2 Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol 
3 Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol 

Úvod: Dědičné neuropatie (DěN) jsou skupinou onemocnění, která je 
geneticky velmi heterogenní. Je známo víc jak 100 genů, jejichž 
poruchy způsobují DěN. Proto je v současnosti standardem pro 
molekulárně genetickou diagnostiku masivně paralelní sekvenování 
(MPS)  panelu genů, které objasní příčinu nemoci asi u 30% 
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vyšetřovaných pacientů. Pro pacienty, u kterých ani MPS panelu genů 
neobjasní příčinu nemoci, je možné doplnit celoexomové (WES) a 
pak i celogenomové (WGS) sekvenování. Provedení WES po vyšetření 
panelu genů u vybraných pacientů objasní příčinu nemoci u dalších 
asi 30% pacientů.  Zbývá ale velká skupina pacientů, u kterých 
zůstává příčina nemoci neobjasněna, i po provedení MPS panelu 
genů, či WES. Může jít o nemoci a typy dosud neobjevené, v důsledku 
poruchy genů, které dosud nejsou spojeny s žádnou lidskou nemocí. 
Dalším krokem v analýze je pak provedení WGS, které nabízí širší 
možnosti analýzy dat, i rovnoměrnější pokrytí cílových oblastí v 
porovnání s WES. Je uváděno, že provedení WGS s analýzou pouze 
cílových oblastí pro WES objasní příčinu asi u 10% pacientů, 
průkazem variant, které při WES nebyly zachyceny. 
Metodika: Provedli jsme WGS a vyhodnotili data u sedmi pacientů s 
DěN. U všech bylo dříve provedeno MPS panelu genů a WES, bez 
nálezu objasňující - kauzální varianty.  Byl použit protokol TruSeq 
DNA PCR free protocol (Illumina), a data byla zpracována dle 
doporučení GATK. V procesu hodnocení variant jsme se zaměřili 
zejména na varianty v kódující oblasti genomu. Podezřelé varianty 
byly následně ověřeny klasickým sekvenováním, včetně segregace 
varianty s onemocněním v rodině. 
Výsledky: Jednoznačné objasnění DěN nálezem mutace v genu již 
spojovaném s DěN se nepodařilo u žádného ze sedmi  vyšetřených. U 
dvou pacientů jsme však zachytili kandidátní, možná kauzální 
varianty, v genech, které dosud nejsou spojovány s DěN. Varianty 
segregují s onemocněním v rodině. Kauzální efekt je ale potřebné 
prokázat, a to  v rámci mezinárodní spolupráce, kde je snaha a větší 
šance na nalezení dalšího pacienta nebo rodiny s  variantami ve 
stejném genu u podobně postižených. Taktéž je následně potřebné 
doplnit funkční studie. 
Diskuze a závěr: WGS nabízí široké možnosti analýzy. V prvním kroku 
vyhodnocení dat bylo potřebné zvládnout způsob analýzy dat dle 
GATK, což se povedlo, nicméně je velice časově náročné na výpočetní 
techniku. Po zpracování dat ale nabízí širší možnosti než WES, i 

kvalitnější data, a proto do budoucna možná zcela nahradí WES. 
Jelikož všichni pacienty, u kterých jsme provedli WGS, prošli nejdříve 
sekvenováním známých příčin DěN, lze očekávat nález variant v 
genech, které dosud nejsou s DěN spojovány. Prokázání kauzálního 
vztahu mezi nalezenými variantami a nemocí je pak obtížnější, a 
vyžaduje sdílení dat v rámci mezinárodní spolupráce.  
Podpořeno z AZV 16-30206. 

_________________________________________________________ 

ATAXIA TELEANGIECTASIA - KAZUISTIKY PACIENTŮ 
Bašovský M.1, Němcová L.1, Adamovičová M.1, Hněvsová P.1, Brožová 
K.1, Hadač J.1, Langová M.2, Gregor V.2, Černá L.3, Soldátová3, 
Sekowská M.3 

1 Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha-Krč 
2 Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha-Krč 
3 Gennet Praha 

Ataxia-teleangiectasia neboli Louis-Barr syndrom je jednou z 
nejčastějších geneticky podmíněnou ataxií s počátkem v raném 
dětství. Je řazena mezi syndromy chrozomální instability společně s 
Nijmegen breakage syndromem, Fanconiho anémií a Bloomovým 
syndromem. Kromě ataxie, kožních a okulárních teleangiektázií je 
součástí klinického obrazu větší citlivost k malignitám a 
imunodeficience. Kauzální je mutace v ATM genu, dědičnost je 
autosomálně recesivní. Spolu se základními fakty budou 
prezentovány kazuistiky našich pacientů.  

_________________________________________________________ 



FRIEDREICHOVA ATAXIE 
Bořilová P. 

Thomayerova nemocnice, Oddělení dětské neurologie, Praha  

Friedreichova ataxie je nejčastější hereditární ataxie s autosomálně 
recesivní dědičností. První příznaky onemocnění se objevují před 
pubertou. Onemocnění postihuje jak centrální, tak i periferní nervový 
systém, ale i jiné orgánové systémy (hlavně srdce a pankreas). 
Hlavními klinickými příznaky jsou progresivní ataxie, nepřítomné 
reflexy na dolních končetinách, pozitivní iritační jevy, periferní 
senzorická neuropatie. Na kazuistikách pacientů budou ukázány 
příznaky tohoto onemocnění.  

_________________________________________________________ 

MOYA-MOYA A ETIKA VYŠETŘOVÁNÍ ASYMPTOMATICKÝCH 
PACIENTŮ 
Takács A.1, Horák O.1, Blatný J.2,3, Laštovička D.4, Skotáková J.5, 
Šoukalová J.6, Ošlejšková H.1 

1 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 
2 Oddělení dětské hematologie LF MU a FN Brno 
3 Centrum pro trombózu a hemostázu LF MU a FN Brno 
4 Neurochirurgické oddělení kliniky dětské chirurgie, ortopedie a 
traumatologie LF MU a FN Brno 
5 Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno 
6 Oddělení lékařské genetiky LF MU a FN Brno 

Onemocnění moya-moya je progresivní nezánětlivá stenookluzivní 
arteriopatie intrakraniálních tepen s predilekčním postižením větví 
arteria carotis interna. Progredující stenóza postižených arterií 
redukuje cerebrální cirkulaci, jejímž vlivem dochází ke vzniku bohaté 
sítě fragilních kolaterál, které mají angiografický obraz připomínající 

obláčky kouře, v japonštině označovaných jako moya-moya. Klinická 
manifestace je variabilní, od bolestí hlavy přes epileptické paroxysmy 
až po cévní mozkové příhody. Naše sdělení prezentuje kazuistiku 
pacientky s primárním moya-moya onemocněním, které se iniciálně 
manifestovalo celkem čtyřmi atakami původně hodnocenými jako 
migrény s aurou, zpětně však klasifikovanými jako reverzibilní 
ischemické neurologické deficity s bolestí hlavy a následně 
ischemickou cévní mozkovou příhodou s těžkou levostrannou 
hemiparézou s horní levostrannou kvadrantopsií. Diagnóza byla 
stanovena po extenzivním multioborovém došetření s oporou v 
typickém angiografickém obraze na magnetické rezonanci mozku i 
na digitální subtrakční angiografii. Po období klinické stabilizace byla 
pacientka ponechána na perorální kortikoterapii, která postupně se 
postupně vysadila a ponechala se pouze na antiagregační léčbě. V 
dalším průběhu plánovaně realizována revaskularizační operace ve 
dvou krocích na obou stranách mozku. V rámci etiologického 
došetřování bylo provedeno genetické vyšetření genů spojených s 
moya-moya onemocněním a v rámci možného familiárního výskytu 
provedena angiografie na magnetické rezonanci mozku u obou 
rodičů s normálním nálezem. U mladší sestry však nález má charakter 
moya-moya onemocnění či syndromu. Naši prezentaci uzavírá etická 
otázka došetřování a následně i manažmentu asymptomatických 
pacientů, zejména rodinných příslušníku postižených osob.  

_________________________________________________________ 

TĚŽKÝ MULTISYSTÉMOVÝ PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ S MUTACÍ 
GENU PRO ADENYLÁTCYKLÁZU 5 (ADCY5) 
Petrák B.1, Jech R.2, Zech M.3, Zeman J.4, Dvořáková M.5, Bartáková H.6, 
Kršek P.1 

1 Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika  
2 Neurologická klinika, 1.LF UK a VFN, Praha, Česká republika  



3 Klinik und Poliklinik für Neurologie, Klinikum rechts der Isar Technische 
Universität München, Munich, Germany.  
4 Klinika dětského a dorostového lékařství, 1.LF UK a VFN, Praha , Česká 
republika  
5 Klinika zobrazovacích metod , 2.LF UK a FN Motol, Praha, Česká 
republika  
6 Dětské kardiocentrum, 2.LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika  

Úvod: Adenylátcykláza 5 (ADCY5) je enzym, který zajišťuje přeměnu 
adenosin trifosfátu (ATP) na cyklický adenosin monofosfát (cAMP) a je 
zásadním faktorem, umožňuj íc ím průběh významných 
metabolických procesů a drah. Enzym ADCY5 je specifický pro 
striatum a v souvislosti s mutací genu ADCY5 je uváděno především 
spektrum hyperkinetických poruch hybnosti - dyskinéza, chorea, 
myoklonie, myokymie a také dystonie. Současně je ale uváděn také 
např. význam kardiologický, pro beta-adrenergní systém, pro 
opioidní receptory.  
Kazuistika: Nyní 14 let a 9 měsíců stará dívka, z 1. fyziologické 
gravidity, po porodu rychlý rozvoj kardiomyopatie. Od stabilizace 
akutního stavu je atypický myokard levé komory dlouhodobě bez 
progresivní hyper trofie. Od konce I . tr imenonu zástava 
psychomotorického vývoje, od 6 měsíců věku rozvoj dyskinetického 
syndromu s dekompenzací při infektech, současně neprospívání s 
dystrofickým habitem, psychomotorická retardace a porucha vývoje 
řeči. Od počátku bylo nápadné výrazné pocení, akcentované při tenzi. 
Opakovaně vyšetření poruch metabolismu – od novorozeneckého 
věku nižší hodnoty karnitinu, v 7 měsících zjištěna porucha 
metabolismu karnitinu s možností mitochondriální poruchy. Při 
sekvenování celé mtDNA (ze svalu) ale nebyla nalezena kauzální 
mutace. Vyšetření možného podílu mitochondriální poruchy na 
těžkém průběhu onemocnění dále pokračuje. Genetické vyšetření 
bylo bez patologie, bez syndromologického zařazení. Pacientka nikdy 
neměla epileptický záchvat, MRI mozku s lehce širšími postranními 
komorami, jinak bez jasné patologie. Od 12 let věku zvýrazněna 

dystonie. Ve specializované ambulanci upravena terapie a indikováno 
molekulárně genetické vyšetření panelu jednotek s dystonií – s 
nálezem mutace v genu ADCY5. Při posledním neurologickém 
vyšetření byl motorický vývoj na úrovni přelomu I.a II. trimenonu, 
mentálně a sociálně lepší, ale s těžkou poruchou vývoje řeči, s 
výraznými úzkostnými stavy a neurovegetativní labilitou (palmární a 
plantární hyperhidróza), generalizovanou dystonií s projevy spastické 
parézy a kontraktur, faciální stigmatizací, makrocefalií a dolichocefalií, 
nízkými šlachosvalovými reflexy, velmi chudou aktivní hybnost a 
dystrofickým habitem. Diskuze a závěr: Fenotyp pacientů s 
onemocněním na podkladě mutace ADCY5 genu je upřesňován 
převážně v posledním desetiletí. Onemocnění bylo dosud spojováno 
především s neurologickým postižením. U naší pacientky se ale jedná 
o velmi těžký průběh, kde se vedle neurologických komplikací 
manifestovala nápadná hyperexcitabilita beta adrenergního systému, 
hypertrofická kardiomyopatie i alterace celkového klinického stavu 
(neprospívání, dystrofizace). Pokračuje vyšetření možné spoluúčasti 
mitochondriální patologie. (Podpořeno IG FNM 6005).  

_________________________________________________________ 

TERMOGRAFIE JAKO ZOBRAZOVACÍ METODA PŘI VYŠETŘENÍ 
POPORODNÍ PARÉZY PLEXUS BRACHIALIS 
Pokorná J.1, Bálintová Z.2, Bernard V.1, Staffa E.1 

1 Biofyzikální ústav, LF MU, Brno 
2 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno 

Úvod: Paréza brachiálního plexu je nejčastější lézí periferních nervů u 
novorozence. Poškození brachiálního plexu lze rozlišovat více 
způsoby, nejčastěji se však setkáváme s dělením na parézy dolního a 
horního typu. Příspěvek se dále zabývá pouze parézami horního 
typu. Studie byla zaměřena na ověření, či vyvrácení předpokladu, že 
postižená strana se na termogramu projeví jako hypotermická. 



Metodika: Termografické měření (IRT) bylo provedeno u tří pacientů 
ve věku 3 měsíce, 7 let a 13 let. Všichni měli diagnostikováno 
poškození brachiálního plexu horního typu. Následně, po provedení 
IRT měření, bylo provedeno standardní neurologické vyšetření EMG. 
Při IRT měření byla oblast zájmu stanovena od ramenního kloubu k 
zápěstí na obou horních končetinách. Pacienti byli snímáni 
termokamerou (Workswell WIC 640) ze vzdálenosti přibližně 1 m tak, 
aby v zorném poli termokamery byly zachyceny obě horní končetiny 
zároveň. 
Výsledky: S platností pro všechna provedená měření bylo zjištěno, že 
povrchová teplota končetiny, postižené parézou plexus brachialis a 
lokalizovaná v oblasti fossa cubitalis, byla vždy nižší oproti stejnému 
místu na druhé ruce. Průměrný rozdíl teplot se ve vyhodnocované 
oblasti zájmu pohyboval v rozmezí 0,8 – 1,3 °C. Dále bylo zjištěno, že 
průměrná povrchová teplota celé ruky byla rovněž vždy nižší u 
postižené končetiny. 
Závěr: Vzhledem k neinvazivní povaze metody, a navíc s 
přihlédnutím k pohodlnosti celého vyšetření se IRT zobrazovací 
metoda jeví jako vhodné doplňkové vyšetření ke standardnímu EMG. 
Výsledky, kterých bylo v rámci studie dosaženo, naznačují, že s 
pomocí bezkontaktní termografie lze pozorovat rozsah poškození 
parézy brachiálního plexu z důvodu snížené povrchové teploty 
postižené končetiny a původní hypotéza tak byla potvrzena. 
Studie byla podpořena projektem MUNI/A/0996/2018. 

_________________________________________________________ 

DOSPÍVAJÍCÍ DÍVKY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU A VOLBA 
TERAPIE S OHLEDEM NA PLÁNOVÁNÍ GRAVIDITY 
Talábová M.¹, Taláb R.², Šarláková J.¹, Šerclová L.¹ 

1 Neurologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 
2 Neurologická klinika FN a LF UK Plzeň 

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní 
onemocnění CNS. Ve 2-10 % případů dochází k manifestaci 
onemocnění před 18.rokem věku. RS postihuje častěji dívky a ženy v 
reprodukčním věku (2-2,5 x). Před 12.rokem věku je poměr dívek a 
chlapců vyrovnaný. Pohlavní hormony spolu s obezitou, nedostatkem 
vitamínu D a EBV infekcí hrají roli při vzniku RS u dívek. V neposlední 
řadě se negativně uplatňuje vliv aktivního či pasivního kuřáctví.  S 
ohledem na budoucí graviditu je u dívek s RS zcela zásadní 
informovanost o nutností plánování gravidity. Hormonální 
antikoncepce nemá negativní vliv na průběh RS ani nebyla prokázána 
interakce s imunomodulačními či imunosupresivními léky. RS 
neovlivňuje fertilitu ani vývoj plodu, proto v současnosti není 
gravidita u žen s RS kontraindikována (do poloviny 20.stolení nebyla 
doporučována). Z řady prací, zabývajících se vztahem gravidity a RS 
vyplývá, že gravidita je období imunotolerance a snížení aktivity 
choroby, a má dokonce protektivní efekt. Dochází k vzestupu 
estrogenů a progresteronu, které aktivují Th2 lymfocyty a vedou k 
poklesu Th1 lymfocytů, makrofágů a NK buněk. Tyto pohlavní 
hormony klesají 3 měsíce po porodu, kdy je nejvyšší riziko relapsu RS. 
Léčba RS u dětí se dělí na akutní (léčba ataky), chronickou (DMD I. a II. 
l in ie = d isease modyfy ing drugs) , symptomat ickou a 
nemedikamentózní. Léky I. linie DMD, kam řadíme glatiramer acetát a 
interferony beta, jsou v České republice schváleny u dětí od 12 let 
věku. V případě nedostatečného účinku I.linie léčby nebo při 
agresivním průběhu onemocnění je nutná eskalace do II.linie léčby 
DMD. Koncem roku 2018 byl schválen fingolimod pro pacienty od 10 
let věku. Podávání natalizumabu u vysoce aktivních forem RS je 
nadále „off label“ u dětí do 18 let věku. Aktuálně probíhá studie s 
dimetyl fumarátem a plánují se studie s teriflunomidem a 
alemtuzumabem u dětí. Cílem tohoto sdělení je retrospektivně 
zhodnocení souboru dívek ve fertilním věku s RS léčených DMD, 
které v následujících letech otěhotněly a porodily. Práce se zabývá 
průběhem porodu, event. komplikacemi a posouzením zdravotního 
stavu narozených dětí s ohledem na podávanou léčbu DMD. U 



dospívajících dívek je tedy zásadní výběr vhodného léku (DMD) i s 
ohledem na jeho bezpečnost v 1. týdnech po početí v případě 
neplánované gravidit. Nejoptimálnějším lékem volby u dívek s RS se 
jeví glatiramer acetát, což vyplývá z více než 20letých zkušeností u 
více než 5000 gravidit. Z hlediska teratogenity je glatiramer acetát 
jako jediný z léků zařazen do kategorie B a z hlediska potenciálního 
těhotenství je považován za nejbezpečnější (dle SPC není v 
těhotenství kontraindikován). 

_________________________________________________________ 

SCLEROSIS MULTIPLEX V DETSKOM VEKU - NAŠE SKÚSENOSTI S 
IMUNOMODULAČNOU LIEČBOU 
Surgošová J., Balažovjechová K. 

Klinika detskej neurológie, Národný ústav detských chorôb, Bratislava, 
Slovenská republika 

Úvod: Menej ako 10 % všetkých pacientov s dg sclerosis multiplex sa 
klinicky prejaví pred 18. rokom života, a menej ako 17% z tejto 
skupiny skôr ako v 10 roku života. V tomto veku je ochorenie typické 
vyššou zápalovou aktivitou, v porovnaní s ochorením začínajúcim v 
dospelom veku. Zmena diagnostických a terapeutických štandardov 
umožňuje začať imunomodulačnú liečbu vo včasných fázach aj u  
mladších vekových skupín, kde  práve vzhľadom na výraznú zápalovú 
aktivitu  očakávame jej významnejší efekt aj benefit. 
M e t o d i k a : V p r á c i s m e r o z o b e r a l i s ú b o r p a c i e n t o v, 
diagnostikovaných v období 2008-2018 ako SM - CDSM/CIS, podľa 
aktuálne platných McDonaldových kritérií, u ktorých bola indikovaná 
imunomodulačná liečba. Sledovali sme efektivitu aj nežiadúce účinky 
jednotlivých preparátov, dostupných pre detskej populáciu na území 
Slovenskej republiky. 
Výsledok: Súbor 87 detí s SM, liečených imunomodulačnou liečbou 
na Klinike detskej neurológie NÚDCH Bratislava, v období 
5/2008-12/2018. V tomto čase 66,66% detí ostalo na 1.preparáte 

1.línie, 13,78% detí užívalo viac ako 3 lieky, 21,8% detí malo aspoň 1 
liek II.línie, 3,44% detí liečbu zahájilo liekom II.línie. 
Záver: Klinika detskej neurológie NÚDCH Bratislava je jedným zo 7 
centier pre liečbu SM na Slovensku. Vďaka zlepšeniu diagnostiky a 
zmene diagnostikých kritérií narastá počet včasne liečených detí, 
pričom postupne dochádza aj k rozšíreniu spektra podávaných liekov.  
Až na dva prípady závažnejších komplikácií považujeme 
imunomodulačnú liečbu v detskom veku za bezpečnú a efektívnu. 

_________________________________________________________ 

NOVÁ MOŽNOSŤ LIEČBY PEDIATRICKÝCH PACIENTOV S SM 
Kovárová D., Bláhová Vícenová A., Balažovjechová K., Kolníková M. 

Prednáška je podporená spoločnosťou NOVARTIS. 

SM je chronické neurodegeneratívne ochorenie. V populácii detských 
pacientov predstavuje zriedkavé ochorenie s  výskytom nižším ako 
v  dospelej populácii. U 3–5%všetkých pacientov so SM začína 
ochorenie v detskom, u  ≤ 2% pred 10. rokom života. V porovnaní 
s dospelou populáciou sú relapsy ochorenia 2-3x častejšie, kratšieho 
a klinicky závažnejšie. Progresia ochorenia je pomalšia, ale včasný 
začiatok vedie k  skoršiemu prechodu do sekundárnej progresie 
ochorenia. SM je ochorením nevyliečiteľným, ale liečiteľným. Cieľom 
liečby je spomaliť resp. zastaviť progresiu ochorenia, čo sa prejaví 
redukciou klinických relapsov a stabilizáciou MRI nálezu. U detských 
pacientov máme k dispozícii limitované množstvo schválených DMT 
liečiv. Fingolimod bol ako prvý liek skúmaný v  randomizovanej, 
dvojito-zaslepenej a aktívne kontrolovanej štúdii PARADIGMS. Počas 
dvojročného obdobia u  pediatrických pacientov (10-17r) s  relaps-
remitujúcou formou bol fingolimod v porovnaní s IFNbeta1a spojený 
so signifikantne nižším počtom relapsov a  významne redukovanou 
aktivitou na MRI. Celkový výskyt nežiadúcich účinkov bol vyšší 
v skupine pacientov užívajúcich INF ako fingolimod  (95.3%> 88.8%), 
ale počas liečby fingolimodom viac pacientov zaznamenalo aspoň 



jeden závažný nežiaduci účinok  (n = 18, 16,8%) ako v skupine s IFN (n 
= 7, 6,5%), vrátane infekcie, leukopénie, konvulzií. Na našom 
pracovisku sa do štúdie PARADIGMS zaradili 4 deti, z ktorých 
randomizované boli 3 deti, ktoré kompletne ukončili aktívnu fázu na 
liečbe. V extenčnej faze pokračujú dve deti, jedno z nich bolo 
vyradené pre vznik epileptických záchvatov. Fingolimod sa ukázal 
ako účinný liek v liečbe recidivujúcej SM u detských pacientov, na 
posúdenie trvanlivosti a bezpečnosti lieku sú však potrebné dlhšie 
štúdie, nepostačujúce sú tiež údaje u detí prepubertálneho veku pre 
malú vzorku pacientov. 

_________________________________________________________ 

POZNÁME „NE-RÓMSKÉ“ KONGENITÁLNÍ MYASTENIE? (TEDY JINÉ 
NEŽ S MUTACÍ CHRNE GENU?) 
Adamovičová M.1, Fajkusová L.2 

1 Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha  
2 Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno, IHOK 

Úvod: Kongenitální myastenické syndromy (CMS – congenital 
myastenic syndromes) jsou geneticky podmíněné choroby s 
poruchou nervosvalového přenosu. Typičtí pacienti s mutací CHRNE 
genu bývají rómského etnika,  mají ptózu, oftalmoplegii, pletencovou 
svalovou slabost a dekrement při repetitivní stimulaci. Jako kojenci 
špatně sají, neprospívají, mají opakované respirační infekty. Dobře 
reagují na inhibitory acetylcholinesterázy. Pacienty s jinou formou 
CMS zachytíme výjimečně, již proto že se od těchto typických hodně 
liší. Nejsou rómského etnika, nemívají oftalmoplegii a někdy ani 
ptózu. CMS se může projevit dechovým selháním již u novorozence či 
později, obvykle při infektu, častá je porucha sání a neprospívání, 
slabý pláč. CMS s poruchou glykosilace kombinují postižení 
nervosvalové a mentální, jiné CMS kombinují myopatický a 

myastenický syndrom. Někdy chybí dekrement v  EMG, může být 
zhoršení po inhibitorech acetylcholinesterázy.  
Při variabilitě projevů a  vzácnosti onemocnění  je záchytnost CMS 
nízká. Přitom jsou ovlivnitelné léčbou, někdy „zázračně“.  
Soubor pacientů: kazuistiky dětí s CMS s mutací RAPSN a s mutací 
AGRN ilustrují cestu k diagnóze i efekt léčby. Krátce zmíníme i 
pacienty s mutací COLQ, DOC7 a CHRNE.  
Závěr: K diagnóze CMS je nutné silné klinické podezření. Napoví 
normální nález na MRI svalů v kontrastu s tíží klinického postižení, 
diagnozu potvrdí genetické vyšetření. Podle mutace volíme léčbu 
(inhibitory acetylcholinesterázy: Mestinon, Mytelase; betamimentika 
– Efedrin, Salbutamol; 3,4-diaminopyridin - Firdapse).   
V ČR je od r. 2015 v genetickém panelu nervosvalových onemocnění 
zařazeno 24 genů spojených s CMS. Panelem by měli být vyšetřeni 
všichni pacienti se svalovou slabostí či s respiračním selháním 
nejasné etiologie a měl by být zopakován u nezařazených pacientů 
vyšetřených před r. 2015.  

_________________________________________________________ 

OPAKOVANÝ TĚŽKÝ PRŮBĚH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ U DÍTĚTE S 
NEROZPOZNANOU KONGENITÁLNÍ MYASTENIÍ- KAZUISTIKA 
Klement P., Hřídel J.  

Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná Fakultní nemocnice 
Praha a 1. Lékařská Fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

Nyní 3 letá dívka byla sledována od kojeneckého věku pro hypotonii, 
mírné opoždění psychomotorického vývoje a kraniofaciální 
dysmorfii. Pro uvedené obtíže byla dívka opakovaně neurologicky a 
geneticky vyšetřena. Výsledky vyšetření vč. CK, EMG, vyšetření SMN1 
a MD1 genu byly negativní. Ve věku 7 měsíců byla dívka 
resuscitována pro apnoe při H1N1 pneumonii. Ve věku 2.5 let byla 
dívka hospitalizována pro levostrannou pneumonii nejasné etiologie. 



Průběh onemocnění byl závažný a vyžadoval VV ECMO podporu (10 
dní) a následnou umělou plicní ventilaci (9 dní). Ve fázi 
rekonvalescence byla zřejmá významná svalová slabost a ptóza, 
hyporeflexie a povšechná svalová atrofie. Anamnesticky matka 
udávala chudé pohyby plodu prenatálně a připustila kolísání svalové 
síly v průběhu dne. Cíleným vyšetřením byla prokázána patogenní 
mutace RAPSN genu. Na terapii pyridostigminem (Mestinon) došlo k 
ústupu svalové slabosti. Na této terapii prodělala dívka ve věku 3 let 
RSV bronchopneumonii- potenciálně závažné onemocnění s rizikem 
ventilačního selhání- průběh byl tentokrát lehký, dívka potřebovala 
krátce oxygenoterapii. Aktuálně je dívka bez klinických obtíží a její 
vývoj odpovídá věku. 
Závěr: Kongenitální myastenie predisponuje k těžkému průběhu 
běžných respiračních onemocnění. Včasné rozpoznání a léčba 
myastenie snižuje riziko těžkého průběhu infekčních onemocnění a 
úmrtí těchto pacientů.  
Podpořeno VFN RVO 64165/2012 

_________________________________________________________ 

VASKULITIDY CNS U DĚTÍ (KAZUISTIKY) 
Šarláková J., Talábová M., Šerclová L., Štefáčková Š. 

Neurologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 

Vaskulitidy jsou heterogenní skupinou onemocnění, které mohou 
postihnout i tepny CNS. Jedná se o zánětlivé onemocnění cévní stěny 
vedoucí k  její destrukci, následné proliferaci a k  uzávěru. Jako 
důsledek vznikají klinické symptomy vyplývající z  ischémie mozkové 
tkáně zásobované poškozenými cévami  a spektrem jiných projevů.  
Vaskulitida může vzniknout jako primární poškození cévní stěny 
neznámé etiologie, nebo sekundárně při některých infekčních 
onemocněních, nádorech a jiných procesech. Jejich výskyt v dětské 
populaci je vzácný,  v naší práci Vám prezentujeme případy 2 dívek 

s  primární vaskulitidou CNS a případ dívky se sekundární 
vaskulitidou. 
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