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Abstrakt 

V této závěrečné práci jsem se zaměřila na různá onemocnění centrální nervové soustavy (míchy 

a mozku). V práci se nachází příčiny onemocnění, jejich léčba i jejich průběh. Práce je rozdělená 

na obecné kapitoly různých onemocnění a jejich podkapitoly, které většinou obsahují jejich 

nejčastější nebo nejznámější varianty. Dále se v práci zmiňuji o nové, olomouckými vědci 

nalezené, variantě parkinsonismu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In my final work I focused on  various types of brain and spinal cord disseases. The work contains 

the causes  of the illness, their treatment and their course. The work is divided into general 

chapters of various diseases and their subchapters, which usually contains their most frequent 

or most known variants. I also mentioned here a new research found by scientists from Olomouc, 

which is a new variant of Parkinsonism. 
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ÚVOD 

Pro svoji závěrečnou práci jsem si vybrala téma neurologie, jelikož je to téma, které mě baví 

i zajímá, ale hlavě bych se mu chtěla v budoucnu jako lékařka věnovat. 

       Neurologie je lékařský obor, který se zabývá onemocněním a poruch nervové soustavy. 

Zabývá se diagnostikou a léčbou všech problémů nervové soustavy (centrální, periferní 

a autonomní). Lékař tohoto oboru se nazývá neurolog/neuroložka. S neurologií úzce souvisí 

specializovaný obor neurochirurgie, ten se však zabývá řešením onemocnění a úrazů centrální 

nervové soustavy chirurgickou cestou.  
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1 Mozek  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 1 průřez mozkem 

  

Obrázek 2 mozková kůra 
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2 Neurologické syndromy 

2.1 Myopatie 

Myopatie jsou nemoci, při kterých jsou postiženy přímo svaly (od svalů v nohách nebo rukách po 

svaly v obličeji, krku nebo hltanu), a to buď na základě vrozeném (např. svalová dystrofie), nebo 

v rámci syndromu při celkovém onemocnění, jako třeba myopatický syndrom u zhoubných 

(maligních nádorů- tzn. schopný napadat ostatní tkáně a rozšiřovat se dále do těla) nádorových 

onemocnění. Příčina tohoto onemocnění může být různá, například zvýšenou hladinou svalových 

enzymů, většinou ale stejně není známá. Obvykle jsou postiženy svaly pletenců, při postižení trupu 

je typická tzv. „kachní chůze“. Stoupnutí z lehu dělá nemocným problém, proto šplhají vlastními 

končetinami po vlastním těle -  „myopatický šplh“. Vnímání (čití) je neporušeno. Příznaky 

myopatie můžou být různé, nejčastější jsou ale zpomalené nebo žádné reflexy, porucha hybnosti 

nebo bolest svalů. 

2.2 Syndrom nitrolební hypertenze 

Mozek dospělého člověka je uložen v nitrolebním prostoru krytém lebkou. Každé zvětšení 

nitrolebního objemu vede až ke stlačení mozkových struktur - k nitrolební hypertenzi. Toto 

onemocnění se vyskytuje spíše u dospělých, protože dítě roste a lebka roste s ním, takže je malá 

šance, aby toto onemocnění dostaly děti. Syndrom nitrolební hypertenze může být způsoben: 

a) zvětšením nitrolebního objemu (tumor, krvácení, hematom, otok mozku)  

b) zvýšeným tlakem v žilním systému  

c) poruchou tvorby a vstřebávání mozkomíšního moku (likvoru) 

 S nitrolební hypertenzí jsou spojené příznaky subjektivní (bolest hlavy, zvracení, mlhavé vidění), 

tak i příznaky objektivní -  při vyšetření očního pozadí se ukáže městnavá papila (stav, kdy papila 

zrakového nervu prominuje dovnitř bulbu), která může docela rychle (už za pár dní) přejít v úbytek 

nervové tkáně (atrofii) papily a následně až ke slepotě. Ve spoustě případech se na nitrolební 

hypertenzi přijde až když jdou lidé na běžnou prohlídku k očnímu lékaři (nepřikládají tomu velkou 

váhu a říkají si, že je jen bolí hlava), protože se to ukáže právě na tom očním pozadí. Někdy může 

být příznakem úbytek likvoru. Většinou vede až porušení životně nervových center a následně 

k smrti.  
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2.3 Syndrom nitrolební hypotenze  

Syndrom nitrolební hypotenze je nejčastější při poklesu tlaku likvoru po lumbální punkci (vpichem 

jehly do bederní páteře se odebere malé množství mozkomíšního moku z páteřního kanálu, likvor 

se dále posílá na analýzu, pokud jsou nutná další vyšetření). Mezi příznaky patří obrovská bolest 

hlavy, kdy nepomáhají ani analgetika. Další příznaky jsou podobné jako u nitrolební hypertenze.  

3 Traumata mozku a míchy 

3.1 Primární poškození mozku a míchy traumatem 

3.1.1 Otřes mozku (mozková komoce) 

Mozková komoce vzniká při úderu do hlavy, opakované komoce mohou zanechat i trvalé následky, 

jako je třeba demence (např. u boxerů). Při komoci mozku člověk většinou spadne do bezvědomí, 

které může trvat od několika vteřin až po hodiny. Častá je posttraumatická a retrográdní (člověk 

si nemůže vybavit zážitky a poznatky, které se děly před traumatem) amnézie. Údaje o úraze bývají 

nepřesné, časté jsou tzv. vegetativní projevy (zblednutí, zvracení, pocení, pokles tlaku, kolaps). 

V prvních dnech je nutný klid na lůžku a podávání analgetik. Účinný je i ledový obklad. 

3.1.2 Whiplash syndrom 

Whisplash syndrom vzniká nejčastěji při autonehodě, konktrétně nárazem vozidla zezadu. 

Traumatický děj začíná extrémní flexí - zezadu nárazu do auta, v němž sedíme, následuje extenze 

(pohyb těla, „rozsah“) a většinou následuje afekce (citlivé pohnutí) páteře a míchy. Pohyb hlavy 

se přenáší na krční páteř. Při nárazu se může poškodit i mícha, takže lidé mohou být i ochrnutí nebo 

mít problém s viděním. Lidé s Whisplash syndromem většinou končí v rehabilitační péči pro bolest 

v krční páteři (od lopatek přes horní končetiny až po blokádu krční páteře). 
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Obrázek 3 Mechanismus whiplash syndromu při dopravní nehodě   

3.1.3 Mozková kontuze (zhmoždění) 

Mozková kontuze má svůj vlastní styl vývoje. Na začátku může být příznakem bezvědomí, potom 

se vlivem sekundárních změn - jako třeba otoku (edému) zvýrazní ložiskový nález. Zlepšení 

přichází až s ústupem edému, takže kolem 10. dne od úrazu. Drobné kontuze mají korelát jen 

na EEG (elektroencefalografie, tzn. vyšetření elektrické aktivity vašeho mozku), ale rozsáhlé 

kontuze mohou vést k rozdrcení mozkové tkáně nebo až k úplnému zničení (destrukci) části 

mozku. Častými následky jsou poruchy hybnosti, řeči, citlivosti, mozečkové příznaky (nevolnost, 

zvracení, porucha koordinace pohybu, porucha rovnováhy…), parkinsonský syndrom a psychické 

změny (nemocní jsou emočně labilní, trpí poruchami spánku, demence). Epilepsie je v souvislosti 

s traumatem častá - záchvat těsně po úraze nebo později (posttraumatická). Ta se objevuje 

nejčastěji půl roku od úrazu.  

3.2 Sekundární postižení mozku traumatem 

3.2.1 Epidurální hematom 

Epidurální hematom vzniká krvácením mezi kalvu (lebeční klenba, vrchní část lebky) a tvrdou 

mozkovou plenu. Krvácení se zastaví, až intrakraniální tlak převýší tlak v cévě (tamponáda - 

ucpání rány gázou, aby se zastavilo krvácení). V 90 % jde o krvácení tepny (arterie) spojené 

se zlomeninou (frakturou) spánkové kosti. Epidurální hematom tvoří těžká traumata, tvoří 4-5 % 

úrazů centrálního nervového systému (CNS) a až v 10 % končí smrtí. Příznaky se objevují 

nejčastěji po třech hodinách od úrazu, ale může to být i později - u krvácení žilní etiologie se může 

projevit až za několik dní. Dalším příznakem může být syndrom nitrolební hypertenze nebo 

porucha (alterace) vědomí. Po úraze je obvyklé krátké bezvědomí z komoce (otřes mozku), 

ze kterého se pacient probírá a většinou následuje nitrolební hypertenze, projevující se bolestí hlavy 

a břicha, zvracením, únavou, spavostí, poruchou vědomí a kómatem. Pozdní diagnóza má 

za následek smrt z herniace mozku (např. z edému – určitá oblast mozku se vtlačuje mimo svoji 

typickou lokalizaci).  
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Obrázek 4 epidurální hematom vpravo vzniklý při pádu z kola. Hematom byl akutně evakuován 

z kraniotomie (chirurgické otevření lebky), pacientka přežila bez následků – bez neurologického 

deficitu.  

3.2.2 Akutní subdurální hematom 

Jedná se o traumaticky vzniklé krvácení do prostoru mezi měkkou mozkovou plenu (arachnoideu) 

a tvrdou mozkomíšní plenu (duru mater). V 15 % bývá oboustranný. Subdurální krvácení také 

postihuje staré lidi s atrofií mozku (zmenšením mozku vůči lebce - umožňuje mozku větší „pohyb“ 

v lebce) a alkoholiky (atrofii mozku provází větší fragilita (křehkost) cév, ale to „jen“ v cca 15 %, 

v 70-80 % jde o sekundární v postižení mozku traumatem). Příznaky jsou podobné jako 

u epidurálního krvácení, vývoj je ale delší, trvá několik dní. Narůstá nitrolební hypertenze, epilepsie 

u pacientů nad 40 let, kontuze mozku. Subdurální hematom u novorozence může mít za následek 

komplikovaný porod (před narozením dítěte se nedá subdurální hematom poznat), dítě má křeče, 

zvrací, švy se rozestupují. Hematom lze zobrazit na ultrazvuku, eventuálně na CT (vyšetření mozku), 

léčba spočívá v punkci (vpichem jehly) přes velkou fontanelu (vazivový lupínek, který se nachází 

u dítěte na lebce mezi jednotlivými kostmi, postupně se osifikuje).  
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Obrázek 5 akutní subdurální hematom vlevo, s velkým středovým posunem a difúzním 

edémem. Pacient byl přijat s širokou zornicí a urgentně operován z kraniotomie 

3.2.3 Chronický subdurální hematom 

Poranění hlavy často předchází i několik týdnů rozvoji hematomu. Drobná traumata hlavy můžeme 

přehlídnout. Natržení přemosťujících žil vede k zakrvácení. Příznaky se projeví týdny až měsíce 

po úraze. Nemocný si v anamnéze obvykle nevzpomene na žádné větší traumata hlavy. Typická je 

bolest hlavy, psychická alterace (vázne paměť, soustředění), poruchy vědomí, jacksonská epilepsie 

a nitrolební hypertenze s městnavou papilou na pozadí.  
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Obrázek 6 chronický subdurální hematom vlevo, 78letá pacientka, řešením byly dvě trepanace 

(vyvrtání otvoru do lebky) a drenáž subdurálního prostoru 

4  Nádory mozku a míchy 

4.1 Nádory mozku 

Mozkové nádory, jsou poměrně časté, každý rok se diagnostikuje asi 20 nových případů na 100000 

obyvatel. Díky zlepšení technologií jako je CT nebo NMR se počet případů zachycených včas 

zvyšuje - tím pádem je lepší i jejich prognóza.  Nádory mozku nebo také intrakraniální nádory jsou 

nádory, které postihují mozek a mozkové pleny (mozkové obaly). Může se jednat o nádory 

primární (vzniklé přímo z příslušných tkání) nebo o sekundární (metastázy z jiných nádorů). 

Gliomy (nejčastější nádory mozku) se dělí do čtyř skupin podlé římských čísel: I-IV, podle stupně 

malignity. I-II je benigní (nezhoubné nádory, nepronikají do okolních tkání a nešíří se do jiných 

částí těla.), III-IV je maligní (zhoubný, schopný napadat okolní tkáně, někdy metastázuje). Dále je 

dělíme na intraaxiální (vycházející z vlastních buněk-gliom, ependymom) a na extraaxiální 

(vycházející z přilehlých tkání mozku-meningeom, neurinomy mozkových nervů). 

4.1.1 Gliomy 

Jsou to parenchymové nádory vycházející z podpůrné glie. Představují asi 40-50 % mozkových 

nádorů. Jejich nezralá forma (a taky nejčastější) – glioblastom-vzniká již z nezralých buněk glie 

(astrocitů) nebo přestavbou zralejších gliomů. Glioblastom roste rychle a invazivně, prorůstá 

nervovou tkání a ničí ji. Je neohraničený a silně prokrvený, proto často krvácí. Proto je někdy těžké 

rozeznat cévní mozkovou příhodu (CMP) od krvácení glioblastomu. Vede k syndromu nitrolební 

hypertenze, často metastázuje do jiných částí mozku. Glioblastom se vytváří zejména v mozkových 

hemisférách. Prognóza není příznivá, většinou se nedá operovat. 

4.1.2 Meduloblastom 

Je to nejčastější nádor vyskytující se u dětí (typický je zejména u menších dětí). Vyrůstá ze spodiny 

IV. mozkové komory nebo z mozečku, roste velmi rychle. Projevuje se mozečkovou 

symptomatikou, někdy kmenovými příznaky a rychle vznikající příznaky nitrolební hypertenze. 

Dnes jde meduloblastom rychle diagnostikovat a operovat - bohužel ne úplně, obvykle se po 5-10 

letech znovu objeví. Jeho prognóza je potom špatná. V některých případech metastázuje 

v likvorových (mozkomíšních) cestách. 
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4.1.3 Meningeom 

Meningeom je druhý nejčastější mozkový nádor (meningeomy představují asi 20 % mozkových 

nádorů). Může se vytvořit na konvexitě nebo na spodině mozkové (meningiom koutu 

mostomozečkového atd…). Obvykle je benigní, jen zřídka se zvrátí v maligní formu. Popř. může 

být mnohočetný. Neprorůstá do okolí, nemetastazuje, pouze utlačuje okolní parenchym. Pokud 

neutlačuje životně důležitá centra, tak bývá dobře operovatelný. Meningeom by měl být co 

nejrychleji diagnostikován, než se vyvine syndrom nitrolební hypertenze. 

4.2 Nádory míchy 

Nádorů míchy je asi 7x méně než nádorů mozku. Nádory mohou být primární - vycházející 

míchy, obalů míchy a obratlů, nebo se jedná o metastázy. U nádorů páteře a míchy jde zcela 

obvykle docela přesně určit lokalitu nádoru a jeho rozsah. Nádory míchy dělíme 

na intramedulární (uvnitř míchy) a na extramedulární (vně míchy). 

4.2.1 Intramedulární nádory 

Intramedulární nádory nejsou časté, za to prognosticky nejzávažnější. Více než 90 % tvoří 

astrocytom a ependymom. Jde o různé typy gliomů rychle prorůstajících míchou, které se zpočátku 

projevují jako syringomyelický syndrom. Obvykle jsou benigní (grade I - první skupina), jen 

vzácně maligní. Tyto nádory jde někdy mikrochirurgicky operovat, a pokud to z jakéhokoliv 

důvodu nejde, zůstává možnost aktinoterapie nebo léčení cytostatiky.  

4.2.2 Intradurální extramedulární nádory 

Intradurální extramedulární nádory mají na rozdíl od intramedulárních nádorů prognózu příznivou. 

Časté jsou neuriomy a meningeomy (asi třetina míšních nádorů), které se vyskytují nejčastěji 

v dolní hrudní a bederní oblasti. Zpočátku se projevují kořenovými příznaky - bolesti v zádech, 

později poruchy čití a hybnosti. Optimálním řešením je včasné chirurgické odstranění nádoru, 

prognóza bývá dobrá, není-li léze (poškození) míchy.  

4.2.3 Extradurální nádory 

Extradurální nádory mají prognózu rovněž nepříznivou. Jsou sice relativně přístupné 

chirurgickému zákroku, ale bohužel jsou často maligní. Většinu extradurálních nádorů tvoří 

metastázy (metastázy karcinomu plic, ledvin, prsu, prostaty nebo štítné žlázy). Většinou jsou 

osteolytické (narušující kosti), pouze metastázy karcinomu prostaty jsou osteoplastické (poškozená 

kost se dá nahradit cizí kostí). Mezi časté extradurální nádory patří myelom. Vyskytuje se hlavně 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

15 

u mužů po 40. roce věku. Příznakem mohou být kořenové příznaky, někdy i míšní symptomatika, 

porucha hybnosti, citlivosti a inkontinence. Transverzální léze míšní žádá urgentní a včasnou 

chirurgickou dekompresi (léčbu).  

5  Cévní onemocnění mozku a míchy 

5.1 Cévní onemocnění mozku 

Roční výskyt mozkové mrtvice se u nás pohybuje (podle lokality) mezi 200 - 300/100 000 

obyvatel. Mozková mrtvice (iktus) zaujímá třetí místo v příčinách smrti - hned po chorobách srdce 

a rakovině.  

5.1.1 Cévní mozková příhoda 

Cévní mozková příhoda, zkráceně CMP, je charakterizována akutně vzniklými klinickými 

či globálními příznaky poruchy funkce mozku trvajícími déle než 24 hodin (eventuálně až do smrti) 

bez zjevné jiné vaskulární příčiny. Postižení mozku na vaskulárním podkladě je z 80 % akutní 

ischemické a z 20 % hemoragické. CMP je urgentní stav vyžadující rychlou diagnostiku a včasné 

zahájení účinné terapie. Vyšetření jako CT (rentgenové vyšetření mozku) a MR (magnetická 

rezonance) prokáží krvácení, ale diagnostikovat ischemii není v prvních hodinách snadné. 40 % 

pacientů s CMP do roku umírá.  

5.2 Cévní onemocnění míchy 

5.2.1 Míšní ischemie 

Míšní ischemie je nejzávažnější a nejčastější je postižení v dolní hrudní oblasti. Příčinou bývá 

ateroskleróza (ukládání tukových látek do stěny tepny) přívodových cév a disekce (natržení) cévní 

stěny - aorty. Příznakem je porucha čití a hybnosti. Nález může být přechodný, někdy dojde 

k myelomalacii s trvalými následky.   

5.2.2 Míšní hemoragie - hematomyelie 

Míšní hemoragie bývá způsobena míšní cévní malformací. Příčina může být různá- např. následky 

traumat. Příznaky bývají podobné jako u ischemie, ale obvykle s daleko dramatičtějším průběhem. 
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6 Syfilis a neurosyfilis 

Syfilis se přenáší pohlavním stykem, konkrétně kůží a sliznicí. Ovšem během těhotenství nebo při 

porodu může být syfilis přenesena z matky na plod taky (v děloze). Tomuto se říká kongenitální 

syfilis. Syfilis je dělena na tři stádia. Primární - nakažený je infekční, inkubační doba od infekce 

k projevům na sliznici je cca 21 dní (3-90), objevuje se primární vřed (šankr), léčba spočívá 

v podávání penicilinu. Dále sekundární - nakažený je stále infekční, objevuje se kožní enantém, 

a různě dlouhé období latence (skrytý jevy, nejdou vidět) předcházející terciální stádium. 

I v sekundárním stádiu spočívá léčba v podávání penicilinu. Je účinná i prevence pozdních jevů, 

tj. třetího stádia. Terciální stádium je pozdním a neinfekčním projevem po různě dlouhé latenci 

ze sekundárního stádia. Rozvíjejí se orgánové změny, projevuje se cévní poškození a poškození 

CNS (centrální nervové soustavy).  Terciální stádium se rozvine jen u třetiny nemocných.  

6.1 Progresivní paralýza 

Progresivní paralýza (za 15 – 20 let) je subakutní meningoencefalitida (zánětlivé onemocnění 

mozkových plen a mozku). Pozorujeme poruchy afektivity (mánii), koncentrace a chování 

(nespolečenské, hrubé, bludy), vyvíjí se progresivně demence. Nemoc končí rozpadem osobnosti 

a celkovou zchátralostí (marasmem). 

6.2 Tabes dorsalis 

Za 15 – 20 let dochází k atrofii zadních provazců a kořenů – tzv. „vysychání míchy“. Do obrazu 

patří porucha koordinace pohybů (ataxie), poruchy rovnováhy, krutá (lancinující) bolesti dolních 

končetin a změny zornic (Argyllovy – Robertsonovy zornice -  anizokorické, nápadně úzké, 

zneokrouhlené, nereagují na osvit při zachovalé reakci na sbíhání).  

6.2.1 Syfilitické gumma 

Syfilitické gumma je extrémně vzácné. Jako infiltrativní ohraničený zánět postihuje kromě mozku 

i další orgány, např. játra. 

6.3 Kongenitální syfilis 

Kongenitální syfilis jako transplacentární infekce působí malformace vedoucí až k potratu 

či porodu mrtvého dítěte. Vedle známé Hutchinsonovy trias (soudkovité zuby, hluchota) patří 

k příznakům také sedlovitý nos a šavlovité holeně.  
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7 Epilepsie 

V prvé řadě je nutné rozlišovat co je to epileptický záchvat, epilepsii a epileptický stav. Epilepsie 

je klinická jednotka (i když někteří odborníci o její existenci pochybují) a je typická opakováním 

epileptických záchvatů jako náhlé, vůlí neovlivnitelné epizodické změny činnosti mozku. Projevují 

se změnou chování a jednání, obvykle spojenou i s poruchou vědomí. Příčinou jsou nenormální 

neuronální výboje v CNS se stereotypní manifestací a často nálezem na EEG. Příčinnou 

epileptických záchvatů jsou různé choroby matky v těhotenství, asfyxie nebo krvácení do CNS 

během porodu, vrozená metabolická onemocnění, kongenitální efekty, febrilní křeče, trauma. 

V pozdní dospělosti a stáří přibývají k předchozím příčinám ještě cévní rezidua a degenerativní 

choroby. Epileptický záchvat je stav, při kterém může dojít k alteraci vědomí, provázené 

motorickými projevy, někdy křečemi a někdy pouze senzitivními, senzorickými, vegetativními 

nebo psychickými projevy. Příčinou epileptických záchvatů jsou různé choroby matky 

v těhotenství, asfyxie nebo krvácení do CNS během porodu, vrozená metabolická onemocnění, 

kongenitální efekty, febrilní křeče, trauma. V pozdní dospělosti a stáří přibývají k předchozím 

příčinám ještě cévní rezidua a degenerativní choroby. Epileptický stav je stav, kdy dochází 

k opakovaným epileptickým záchvatům, aniž by mezi nimi pacient nabyl vědomí.  

Asi 5 % populace prodělá alespoň jednou v životě epileptický záchvat, jen 0,5 % však trpí 

opakovanými epileptickými záchvaty. První záchvat do 20. roku věku má 75 % epileptiků. Léky 

se daří kompenzovat až 90 % epilepsií, zbylých 10 % je k medikamentózní léčbě alespoň částečně 

rezistentních.  

7.1 Parciální epileptický záchvat 

7.1.1 Jednoduché parciální záchvaty bez poruchy vědomí 

a) Motorická jacksonská epilepsie, projevující se křečemi na jedné straně těla nebo jen 

na některé končetině, eventuálně v oblasti lícních svalů, popř. stáčením hlavy či trupu 

ke straně (tzv. adverzivní epilepsie). 

b) Senzitivní jacksonská epilepsie s projevy parestezií určité části těla jednostranně. 

c) Senzorická epilepsie – poruchy chuti, čichu, zraku (např. jiskření), sluchu (nejrůznější 

sluchové fenomény), hmatu a působí příslušné halucinace, pseudohalucinace nebo iluze. 

Příznakem bývá brnění a mravenčení končetin, případně bolest 

d) Epilepsie s psychickými poruchami ovlivňují úsudek, prožitek a hodnocení reality. 

Nemocní prožívají „snové stavy“ (dreamy states), zrakové či sluchové iluze (realizace), 

nebo naopak derealizace, kdy právě viděné či slyšené, jindy jim známé, považují za cizí. 
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K záchvatovým stavům patří i depersonalizace, kdy jim jindy známé a blízké osoby 

připadají jako neznámé nebo třeba porušené vnímání času, strach nebo prožitek déjà vu.  

7.1.2 Fokální záchvaty s poruchou vědomí 

Fokální záchvaty s poruchou vědomí nebo – li záchvaty psychomotorické, dříve zvané jako 

temporální epilepsie jsou záchvaty, při kterých na začátku nebo v průběhu záchvatu dochází 

k alteraci vědomí, avšak obvykle ne k bezvědomí. Záchvaty mohou mít podobnou symptomatiku 

jako záchvaty parciální bez poruchy vědomí, je zde ale významná psychická složka (snové stavy, 

iluze známého nebo naopak cizího) a typické automatické projevy.  

7.1.3 Fokální záchvaty s přechodem do generalizovaných tonicko – klonických 

záchvatů (GTC) 

Jsou to fokální záchvaty, které přecházejí do generalizovaných tonicko – klonických záchvatů 

a) Klonické generalizované záchvaty jsou typické opakovanými klonickými křečemi zvlášť 

patrných na končetinách. Klony mohou v průběhu záchvatu měnit frekvenci a amplitudu.  

b) Tonické generalizované záchvaty jsou záchvaty s tonickou kontrakcí svalů končetin 

i trupu.  

Staršími epileptology byl tento typ záchvatu nazýván „grand mal“. Na počátku dochází ke stažení 

hlasivek, projevující se neartikulovaným výkřikem. Iniciální je tonická fáze s pádem na zem, 

a protože tonická křeč postihuje i dechové svaly, objevuje se promodrání v obličeji a dýchací potíže 

(pacient často ani nedýchá). Tonická křeč postupně přechází do klonických křečí, opět s typicky 

dechovými nespravedlnostmi. Záchvat končí uvolněním, ale bezvědomí může přetrvávat různou 

dobu a často přechází v postparoxysmální spánek (člověk o tom neví). Pacient v průběhu záchvatu 

sliní, může dojít i k zatnutí zubů, pomočení, pokousání jazyka a inkontinenci. Po záchvatu bývá 

častý postparoxysmální stav (nemocný je jakoby opilý, nepřiměřeně reaguje. Tento stav se objevuje 

zejména na počátku nemoci, u dlouhodobě nemocných velmi krátce), dále pacient udává svalové 

bolesti a může být ospalý.  

7.2 Generalizované záchvaty 

Generalizované záchvaty mohou být s křečemi i bez křečí. Vznikají při poruše funkce většího 

počtu neuronů v obou hemisférách. Vždy je provází alterace vědomí. 
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7.2.1 Absence 

Absence může být typická, doprovázená zblednutím (dříve nazývaná petit – mal, PM), nebo 

atypická, provázená myokloniemi nebo poruchami svalového tonu a různými automatismy. 

Vyskytuje se zejména u dětí, často přechází v grand – mal záchvat 

7.2.2 Záchvat tonicko – klonický 

O tomto záchvatu jsem se zmiňovala již v předchozí kapitole, kdy fokální záchvaty přecházely 

právě do těchto generalizovaných tonicko – klonických záchvatů.  

 

Obrázek 7 Tonicko - klonické křeče u pacienta s velkým záchvatem (grand mal - GM) 

Obrázek 8 EEG záznam u velkého záchvatu (GM) 
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8 Dětská mozková obrna  

Dětská mozková obrna (DMO) je onemocnění, které vzniká během těhotenství matky, během 

porodu dítěte nebo v době od porodu do jednoho až dvou let (v pre-, peri- a postnatálním období). 

Na vznik DMO působí vlivy:  

a) prenatální (onemocnění matky v těhotenství, užívání léků, drog, záření, chromozomální 

anomálie) 

b) perinatální (hypoxie v období porodu, prolongovaný porod, předčasně porozené nebo 

naopak přenášené dítě, vícečetné těhotenství, porod koncem pánevním, kleštěmi) 

c) postnatální (úrazy, infekce dítěte) 

Pro dětskou mozkovou obrnu je typické, že postižení nepokračuje, ale naopak může pomocí 

rehabilitace docházet ke zlepšení klinického stavu. Některé zvláštnosti tohoto onemocnění 

vyplývají z nezralosti dětského mozku. V poslední tobě takto postižených pacientů paradoxně 

přibývá, neboť přežívají jedinci, kteří dříve na postižení mozku umírali. U dětské mozkové obrny 

pozorujeme smyslové postižení, postižení intelektu, senzitivní a epileptické záchvaty, ale zdaleka 

nejtypičtější jsou poruchy hybnosti.  

8.1 Diparetická forma 

Většina postižených novorozenců se narodila předčasně. Obrna se projevuje křečovým ochrnutím 

(spastickou paraparézou) dolních končetin bez poruchy čití. Obvykle jsou děti bez postižení 

intelektu. 

8.2 Hemiparetická forma 

U hemiparetické formy je typické výraznější postižení horních končetin, častá je epilepsie. 

8.3 Kvadruparetická forma 

Obvykle se vyskytuje větší postižení horních končetin. 

8.4 Dyskinetická forma 

Obrna je nejčastěji způsobena postižením bazálních ganglií při hyperbilirubinemii (dítě Rh+, matka 

Rh-), ale i např. ischemii v oblasti bazálních ganglií. Tato forma je v důsledku preventivní péče 

v současné době vzácná. Úspěch léčby závisí na včasné diagnostice a rehabilitaci. Vždy je nutná 
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dobrá spolupráce rodičů, lékaře, rehabilitačního pracovníka, ergoterapeuta a později i učitele. 

V rehabilitaci jsou indikovány metody s využitím reflexních mechanismů rozvoje hybnosti 

(Vojtova metoda či metoda manželů Bobathových). 

9 Degenerativní onemocnění nervového systému 

Degenerativní onemocnění nervového systému jsou heterogenní skupinou chorob neznámé příčiny 

se společnými rysy: plíživý začátek, pomalý, často roky trvající progresivní průběh, častý 

familiární výskyt. Zobrazovací metody ukážou normální nález nebo pouze mozkovou atrofii. 

Následující skupina onemocnění má dominantní příznak demenci. Demence je na rozdíl 

od oligofrenie (kdy se jedinec s defektem intelektu už narodí) organicky podmíněný nezvratný 

pokles intelektu, který provázejí poruchy chování a změny osobnosti. Později je narušena i sociální 

a ekonomická aktivita, nemocný se stává nesamostatným, je odkázaný na pomoc druhých, 

nezachová osobní čistotu. Onemocnění končí celkovým zchátráním (marasmem) a smrtí, obvykle 

na interkurentní onemocnění. Všechny demence se horší změnou prostředí, interkurentní infekcí, 

traumatem s postižením CNS a chirurgickým zákrokem. Léčba degenerativních onemocnění CNS 

není známá, dokážeme pouze zmírnit jejich průběh.  

9.1 Alzheimerova choroba 

Toto onemocnění představuje 50 % všech demencí. Do 45 let věku je toto onemocnění vzácné. 

Mezi šedesáti letými však tvoří již 5 % a každých dalších 5 let věku se počet nemocných 

zdvojnásobuje. Etiologie nemoci není známá, považuje se za multifaktoriální onemocnění 

(genetické formy, vliv toxických látek, virů…) V mozku postižených nacházíme úbytek 

mozkových buněk (neuronů), zvláště v oblasti mozkové kůry, který se při vyšetření CT (počítačová 

tomografie je vyšetření mozku v kombinaci s rentgenovým vyšetřením RTG, ale přesnější) a MR 

(magnetická využívá silné magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí) 

projeví jako kortikální atrofie. Onemocnění lékaři stanoví na základě psychiatrického 

a psychologického vyšetření, využívá se psychologických testů, MMSE (Mini Mental State 

Examination). Přesnou diagnózu může stanovit mozková biopsie, která se však většinou neprovádí. 

Změny na mozku zdravého devadesáti letého člověka by u padesáti letého byly hrubě patologické 

a odpovídaly by pokročilé Alzheimerově chorobě. Nástup nemoci je jak jsem již zmiňovala plíživý, 

změny chování provádí emoční labilita, narůstá porucha paměti, objevují se nepřesnosti při běžné 

práci, dochází ke ztrátě úsudku, později nastupuje časově – prostorová dezorientace, ztráta 

nezávislosti. Dochází k celkovému rozpadu osobnosti a inkontinenci, smrt nastává asi za 7 – 10 let 

od stanovení diagnózy.  
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9.2 Parkinsonova choroba 

Parkinsonova nemoc je jednou z častých neurologických chorob, její výskyt je přibližně 1 na 1 000 

obyvatel, ve věkové skupině nad 60 let je to až 1 na 100 obyvatel. Průměrný věk na počátku 

onemocnění je kolem 60 let a až 10 % pacientů onemocní před 40. rokem věku. Nejčastějším 

a nejznámějším příznakem bývá třes (tremor). Typický třes pro Parkinsonovu nemoc má několik 

vlastností:  

a) Třes objevuje se především na končetinách, začíná obvykle asymetricky na horních 

končetinách, jeho frekvence je relativně pomalá, kolem 4 – 6 kmitů za sekundu.  

b)  Třes je převážně klidového rázu, tj. když nemocný zrovna s končetinou nehýbe. 

Rozrušením, strachem, úzkostí nebo radostí se třes zvýrazní. 

Svalová ztuhlost (rinitida) se projevuje zvýšením svalového napětí, které je potřeba k udržení 

vzpřímeného postoje a k provedení pohybu. Ztuhlý sval klade při činnosti odpor. I tento příznak 

začíná asymetricky. V časných fázích nemoci bývá svalová ztuhlost příčinou bolesti 

či nepříjemného prožitku zvýšeného napětí. Zpomalenost, chudost a omezení rozsahu pohybů 

(bradykineze, akineze, hypokineze) se projevují ztrátou či snížením schopnosti především pohyb 

začít (např. vyrazit ze stoje do chůze, postavit se ze sedu atd.). Celá spontánnost pohybů je 

zpomalená, nevýrazná. Je to patrné i na chudé mimice obličeje, řídkém mrkání, monotonní řeči, 

zmenšování písma apod. Nemocní velmi těžce snášejí občasné náhlé přerušení pohybu. Toto 

označuje situaci, kdy uprostřed pohybu pacient najednou strne a není chvíli schopen pohybu. 

Ve spánku mají mnozí pacienti problém s přetáčením se ze strany na stranu, čili změnit polohu těla. 

Porucha stoje a chůze patří k příznakům velmi komplikujícím život pacientů. Charakteristické je 

především sehnuté držení trupu, šíje trupu a pokrčených končetin. U pacientů s pokročilejší nemocí 

je typická chůze o drobných šouravých krůčcích s nejistými pomalými otočkami, kdy může 

docházet I k poruše rovnováhy. Mnoho pacientů popisuje, že při chůzi či ve stoji, zvláště 

v předklonu, mají pocit tahu dopředu či dozadu, který vychyluje těžiště těla. Tento tah je natolik 

silný, že pacient ztrácí rovnováhu. Jiné příznaky jsou maskovitý obličej, porucha řeči daná ztišením 

hlasu a nedostatečnou melodičností, neklid dolních končetin i psychické problémy typu deprese, 

nepřiměřeného smutku či zoufalství. 
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Obrázek 9 Nemocný postižený Parkinsonovou chorobou 

Obrázek 10 Písmo pacienta postiženého Parkinsonovou chorobou 

9.2.1 Nová varianta parkinsonismu 

Unikátní objev učinili vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP), když identifikovali 

dosud neznámou genovou mutaci zodpovědnou za vznik zcela nového typu parkinsonismu. Nalezli 

ji u populace ve specifické oblasti jihovýchodní Moravy s abnormálně vysokým výskytem tohoto 

neurodegenerativního onemocnění. Výzkum by měl přispět k hlubšímu poznání jeho vzniku 

a vývoje.  
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„Díky detailní molekulárně – genetické analýze jsme identifikovali zcela novou, dosud zcela 

neznámou variantu parkinsonismu, která představuje světový unikát. Podařilo se totiž vyloučit, 

že by mohlo jí to některý z atypických parkinsonských syndromů, které popisuje současná 

neurodegenerativní neurologie. Jde tedy v podstatě o novou nemoc,“ vysvětluje přednosta 

Neurologické kliniky LF UP Petr Kaňovský.  

Ohnisko neobvykle vysokého počtu nemocných s parkinsonským syndromem objevili výzkumníci 

z olomoucké neurologické kliniky v geograficky i etnograficky izolované oblasti Horňácka na úpatí 

Bílých Karpat. Potvrdili tak několikaletá pozorování a poznatky tamních praktických lékařů. 

„Objevili jsme téměř trojnásobně vyšší výskyt parkinsonismu ve srovnání s hodnotami udávanými 

v běžné evropské populaci. Zároveň jsme prokázali, že jde o typ, který je dědičný a nevyskytuje 

se nikde jinde než v tomto regionu,“ uvedla Kateřina Menšíková z Neurologické kliniky a hlavní 

řešitelka jednoho z výzkumných projektů. 

V rámci další fáze výzkumu byli pacienti s klinickými projevy parkinsonismu hospitalizováni 

na olomoucké neurologické klinice, kde podstoupili kompletní klinické a neurofyziologické 

vyšetření. U nemocných, u kterých vědci potvrdili přítomnost parkinsonismu, byl proveden odběr 

DNA pro molekulárně – genetickou analýzu. „V její první fázi jsme pomocí detailního 

sekventování pátrali po tom, jestli jsou přítomny známé mutace, které dosud nebyly v souvislosti 

s parkinsonismem popsané. Z těch se nepotvrdila přítomnost ani jedné, zato se podařilo popsat více 

než třicet variant, které jsou spojovány s dědičným parkinsonismem. Z toho se v jednom 

z dokumentů jednalo o dvě vzácné varianty v genech, tzv. PARK15 a PARK17, u kterých 

se prokázal vzájemný vztah (korelace) se zjištěnými nálezy na mozku a klinickým obrazem,“ uvedl 

Radek Vodička. Olomoucký tým odborníků pak jako první na světě popsal chorobné změny 

v mozkové tkáni, které tyto genové mutace způsobují. Tým neurologů a genetiků bude ve výzkumu 

pokračovat, pokusí se zjistit co nejpřesnější genetické i morfologické charakteristiky nového typu 

endemického onemocnění a identifikovat příčiny jeho vzniku a vývoje. 

9.3 Multiinfarktová demence 

Multiinfarktová demence nebo – li aterosklerotická demence tvoří asi 15 % všech demencí. 

Etiologie je cévní, příčinou jsou mnohočetné ischemické léze, převážně v bílé mozkové hmotě. 

Choroba se zhoršuje v aktách (iktech), je přítomna centrální ložisková neurologická 
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symptomatologie. Nemocní se často léčí pro hypertenzi a cukrovku. Při zobrazení mozku pomocí 

CT a MR nacházíme mnohočetné mozkové infarkty.  

9.4 Amyotrofická laterální skleróza 

Amyotrofická laterální skleróza (ALS), jiným názvem Charcotova nemoc, je onemocnění, které 

postihuje přední rohy míšní a motorickou mozkovou kůru. Nikdy se nevyskytují příznaky 

senzitivní, není porucha sfinkterů, nejsou postiženy okohybné nervy. Příčina onemocnění opět není 

známá, geneticky podmíněné formy jsou vzácné. Je častější u mužů, výskyt je zhruba 1:100 000. 

Klinicky rozlišujeme dvě formy: 

a) Amyotrofickou laterální sklerózu s progresivní bulbární paralýzou končící smrtí pacienta 

do dvou let od počátku onemocnění 

b) Progresivní spinální amyotrofii s relativně pozdním postižením bulbárních jader 

mozkových nervů – průběh může trvat řadu roků 

 

Onemocnění začíná vcelku nenápadně poruchou obratnosti horních končetin a snížením svalové 

síly, později se objevuje svalová atrofie, hlavně drobných svalů ruky. Můžeme pozorovat 

fascikulace horních končetin, později atrofie a fascikulace jazyka. Postižení hybnosti dolních 

končetin bývá méně výrazné (i když existují i formy onemocnění se začátkem postižení právě 

dolních končetin).  
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Závěr 

Ze své práce mám dobrý pocit. Psaní mě bavilo, rozhodně to nebyla ztráta času, jak si někteří 

myslí. Dozvěděla jsem se hodně nového, i když jsem si před psaním této práce myslela, že toho 

vím už dost. Je mi jasné, že někteří nebudou ztrácet čas čtením téhle práce, ale myslím, že není 

špatné vědět nějaké základní informace – jak se například projevuje dětská mozková obrna nebo 

Alzheimerova choroba. Každého z nás to může potkat. Nicméně se i nadále budu tomuto tématu 

věnovat. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracovala samostatně a uvedla jsem použitou literaturu.  
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