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Program – středa 27. ledna

9.00–9.10 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – MUDr. Jiří Polívka, CSc., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.,

 prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. (děkan LF UK v Plzni), MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. (ředitel FN Plzeň)

9.10–10.45  BOLESTI ZAD

Odborný garant MUDr. Marek Peterka 
 Možnosti chirurgické léčby degenerativního onemocnění páteře – MUDr. David Bludovský

 Možnosti intervenční algeziologie v léčbě bolestí zad – MUDr. Jan Lejčko 

 Rehabilitace u vertebrogenních onemocnění – MUDr. Martina Kövári, Mgr. Michaela Havlíčková

 Lumbální spinální stenóza – MUDr. Marek Peterka

10.45–11.10 PŘESTÁVKA

11.10–12.30  ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

 Glatiramer acetát – nový obzor pro pacienty s roztroušenou sklerózou – MUDr. Marek Peterka

 Aplikace léků v první linii léčby roztroušené sklerózy – MUDr. Marta Vachová 

 Alemtuzumab v klinické praxi – MUDr. Eva Meluzínová

 Možnosti perorální léčby roztroušené sklerózy – MUDr. Marta Vachová

12.30–13.00  SATELITNÍ SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI BIOGEN (Czech Republic) s.r.o. 

 Význam role neurologa v adherenci k dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy – MUDr. Jaroslava Suchá 

13.00–14.00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

14.00–15.40 EPILEPTOLOGIE PRO PRAXI (DIAGNOSTIKA A TERAPIE V KAZUISTIKÁCH)

 Odborný garant doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 Stanovení diagnózy epilepsie – doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

 Chronická léčba epilepsie – MUDr. Hana Vacovská

 Rescue medikace v epileptologii – MUDr. Jana Zárubová

15.40–16.25 SATELITNÍ SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI Alien technik s.r.o. 

 Practical  approach in patients with neuropathies – including neurophysiological and laboratory testings – 

prof. Dr. med. Christian Bischoff

16.25–16.45 PŘESTÁVKA

16.45–18.00 KONTROVERZE – DEMENCE U PARKINSONOVY NEMOCI X NEMOC S DIFUZNÍMI LEWYHO TĚLÍSKY

 Arbiter – MUDr. Jiří Polívka, CSc. 
 Demence u Parkinsonovy nemoci je to samé jako Nemoc s difuzními Lewyho tělísky – prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

 Demence u Parkinsonovy nemoci není to samé jako Nemoc s difuzními Lewyho tělísky – doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Od 20.00 SPOLEČENSKÝ VEČER V PIVOVARU PLZEŇSKÝ PRAZDROJ (CENA VSTUPENKY 350 KČ)

IP

IP

IP

IP

Paralelně s odborným programem probíhá ve středu odpoledne přednáška s panelovou diskuzí a workshop. 
Kapacita je omezena.

PŘEDNÁŠKA S PANELOVOU DISKUZÍ  14.00–15.30 

 Novinky v myopatologii aneb Jak číst svalovou biopsii v roce 2016 – prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Hosté panelové diskuze – MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. (Klinika dětské neurologie FN Motol, Praha), 

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)

WORKSHOP 16.30–18.00

 Neurorehabilitace – MUDr. Martina Kövári, Mgr. Lucie Jirásková, Mgr. Michaela Havlíčková

SPONZOR SPOLEČENSKÉHO VEČERA
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Program – čtvrtek 28. ledna

9.00–10.30  PERIFERNÍ NEUROPATIE

Odborný garant doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
 Diagnostika a léčba diabetické polyneuropatie – MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

 Periferní neuropatie v dětském věku – MUDr. Josef Kraus, CSc.,  MUDr. Ivana Perníková, Marie Brožová

 Mononeuropatie na dolních končetinách – MUDr. Petr Ridzoň

 Akutní autoimunitní neuropatie a plexopatie – doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

10.30–11.00 SATELITNÍ SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI Shire Czech s.r.o.

 Nemohlo by se jednat o Fabryho chorobu? – MUDr. Petra Reková

11.00–11.30 PŘESTÁVKA

11.30–13.00  PARKINSONOVA NEMOC NENÍ JEN PROBLÉM POHYBU 

Odborný garant prof. MUDr. Jan Roth, CSc. 
 Parkinsonova nemoc není jen porucha hybnosti – prof. MUDr. Jan Roth, CSc. 

 Zásady vyšetření kognice u Parkinsonovy nemoci – Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. 

 Psychopatologie Parkinsonovy nemoci – MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. 

13.00 LOSOVÁNÍ ANKETY, ZÁVĚR KONFERENCE, OBĚD

TIRÁŽ

Organizátor

SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Nováková, 777 714 680, novakova@solen.cz

Programové zajištění: Mgr. Zdeňka Bartáková, 777 557 416, bartakova@solen.cz

Grafické zpracování a sazba: SOLEN, s.r.o., Lucie Šilberská

Záštita

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

Ohodnocení

Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK 

ohodnocena 12 kredity pro lékaře. Účast na workshopu a na přednášce s panelovou diskuzí je ohodnocena 

2 kredity pro lékaře.
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Pořadatel
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Prezidenti akce

MUDr. Jiří Polívka, CS. 

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
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Reference: 1. SPC přípravku Tecfi dera 

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU TECFIDERA
Název přípravku: TECFIDERA 120 mg enterosolventní tvrdé tobolky. TECFIDERA 240 mg enterosolventní tvrdé tobolky. Složení: Jedna tobolka obsahuje dimethylis fumaras 120 mg / 240 mg. 
Úplný seznam pomocných látek je uveden v SPC. Terapeutické indikace: Přípravek Tecfi dera je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou. 
Dávkování a způsob podání: Počáteční dávka je 120 mg dvakrát denně. Po 7 dnech se dávka zvýší na doporučenou dávku 240 mg dvakrát denně. Tecfi dera se doporučuje podávat s jídlem. 
Tobolka nebo její obsah se nesmí drtit, dělit, rozpouštět, cucat ani žvýkat. K perorálnímu podání. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto 
přípravku. Zvláštní upozornění: Krevní/laboratorní testy: Doporučuje se provést kontrolu funkce ledvin a jater před zahájením léčby, po 3 a 6 měsících léčby, poté každých 6-12 měsíců a 
dle klinické indikace. *U pacientů léčených přípravkem Tecfi dera může dojít k rozvoji závažné dlouhotrvající lymfopenie. U pacientů, kteří již před léčbou měli nízký počet bílých krvinek, je 
nutno postupovat obezřetně. Před zahájením léčby přípravkem Tecfi dera se musí provést aktuální celkový krevní obraz včetně lymfocytů. Po zahájení terapie musí být každé 3 měsíce proveden 
celkový krevní obraz včetně lymfocytů.  U pacientů, kteří mají méně než <0,5x109 lymfocytů/l po dobu delší než 6 měsíců, zvažte přerušení léčby přípravkem Tecfi dera. U pacientů, u nichž 
bude léčba pokračovat i přes přetrvávající počet lymfocytů <0,5x109/l, je třeba zvýšené ostražitosti. Vyšetření pomocí MR: Před zahájením léčby přípravkem Tecfi dera je třeba mít k dispozici 
výchozí, referenční MRI (obvykle ne starší než 3 měsíce). V případě klinického podezření na PML je pro diagnostické potřeby třeba okamžitě provést MRI. PML: Případy PML se u pacientů 
léčených přípravkem Tecfi dera a jinými přípravky obsahujícími fumaráty objevily v případě závažné a dlouhotrvající lymfopenie. Předchozí léčba imunosupresivy nebo imunomodulační tera-
pií: Dopad předchozí imunosupresivní terapie na rozvoj PML u pacientů léčených přípravkem Tecfi dera není znám. Závažné poruchy funkce ledvin a jater: U pacientů se závažnou poruchou 
funkce ledvin a jater je nutno při léčbě postupovat obezřetně. Závažné aktivní gastrointestinální onemocnění: U pacientů se závažným aktivním gastrointestinálním onemocněním je nutno při 
léčbě postupovat obezřetně. Zrudnutí (návaly horka): Závažné návaly horka pravděpodobně představují hypersensitivní či anafylaktoidní reakci. V takovém případě by se měla zvážit možnost 
hospitalizace. Infekce: *Pokud terapie pokračuje při závažné, dlouhotrvající lymfopenii, nelze vyloučit riziko oportunní infekce včetně PML. Pokud dojde k výskytu závažné infekce, měl by lékař 
zvážit přerušení léčby přípravkem Tecfi dera a před obnovením léčby opětovně zvážit možné přínosy a rizika. Pacienti by měli být poučeni, že symptomy infekce je nutno hlásit lékaři. U pacientů 
se závažnou infekcí by nemělo dojít k obnovení léčby přípravkem Tecfi dera, dokud se infekce nevyléčí. Interakce s jinými léčivými přípravky: Tecfi dera nebyla hodnocena v kombinaci 
s protinádorovou či imunosupresivní léčbou, a proto je při souběžném podávání nutno postupovat obezřetně. Živé vakcíny mohou zvýšit riziko klinické infekce a pacientům léčeným přípravkem 
Tecfi dera by měly být podávány ve výjimečných případech. Během léčby přípravkem Tecfi dera se nedoporučuje souběžně užívat jiné deriváty kyseliny fumarové. Před souběžným podáváním 
s přípravkem Tecfi dera je nutno zvážit potenciální rizika plynoucí z léčby kyselinou acetylsalicylovou. Souběžná léčba s nefrotoxickými přípravky  může u pacientů užívajících přípravek Tecfi dera 
vést ke zvýšení výskytu renálních nežádoucích účinků. Konzumace velkého množství neředěných alkoholických nápojů s obsahem alkoholu více než 30 % může vést ke zvýšené frekvenci 
gastrointestinálních nežádoucích účinků. Při léčbě přípravkem Tecfi dera se doporučuje zvážit používání nehormonální antikoncepce. Fertilita, těhotenství a kojení: Podávání přípravku 
Tecfi dera se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou antikoncepci, nedoporučuje. Přípravek Tecfi dera lze v těhotenství použít pouze v nevyhnutelných případech a 
tehdy, převažují-li potenciální přínosy pro pacientku nad potenciálními riziky pro plod. Je třeba se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Tecfi dera. Riziko pro novorozence/
kojence nelze vyloučit. Údaje o účincích přípravku Tecfi dera na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Studie účinků přípravku Tecfi dera na 
schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Nežádoucí účinky: Velmi časté: zrudnutí (návaly horka), gastrointestinální příhody (průjem, nauzea, bolest v horní části břicha, bolest 
břicha), ketony naměřené v moči. Časté: gastroenteritida, lymfopenie, leukopenie, pocit pálení, návaly horka, zvracení, dyspepsie, gastritida, gastrointestinální porucha, pruritus, vyrážka, 
erytém, proteinurie, pocit horka, přítomnost albuminu v moči, zvýšení aspartát-aminotransferázy, zvýšení alanin-aminotransferázy, snížení počtu bílých krvinek. Méně časté: hypersensitivita. 
Není známo: PML. Předávkování: Nebyly hlášeny žádné případy předávkování. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Blistry uchovávejte v původní krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před světlem. Balení: 120 mg: 14 tobolek, 240 mg: 56 tobolek; PVC/PE/PVDC-PVC Al blistry. Držitel rozhodnutí o registraci: Biogen Idec Ltd, Maidenhead, Berkshire, 
SL6 4AY, Velká Británie.Reg. č.: EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002. Způsob úhrady a výdeje: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění jako zvláš� účtovaný léčivý přípravek (ZULP). Datum revize textu: 12/2015.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku. 
* Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém 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

 TF-CZ-0087a leden 2016

VYVÁŽENOU LÉČBOU K CÍLI

Perorální léčba dospělých pacientů 
s relabující-remitující roztroušenou sklerózou1



ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU AVONEX

Název přípravku: AVONEX 30 mikrogramů/0,5 ml injekčního 

roztoku. AVONEX 30 mikrogramů/0,5 ml injekčního roztoku 

v předplněném peru. Složení: Jedna předplněná stříkačka / jedno 

předplněné pero obsahuje 30 mikrogramů (6 mil. m.j.) interferonum 

beta-1a v 0,5 ml roztoku. Úplný seznam pomocných látek je uveden 

v SPC. Terapeutické indikace: Avonex je indikován k léčbě: pacientů 

s diagnózou relabující sclerosis multiplex – roztroušenou sklerózou 

(RS) a pacientů s první demyelinizační příhodou s aktivním 

zánětlivým procesem, která je natolik závažná, že k léčbě je 

nutné podat intravenózně kortikoidy, jiná možná diagnóza byla 

vyloučena a bylo u nich stanoveno vysoké riziko rozvoje klinicky 

nesporné roztroušené sklerózy. Avonex zpomaluje progresi 

invalidizace a snižuje frekvenci relapsů. Avonex se má vysadit 

u pacientů v případě rozvoje progresivní formy RS. Dávkování 

a způsob podání: Doporučená dávka činí 30 mikrogramů (0,5 

ml roztoku) podaných intramuskulárně jedenkrát týdně. Titrace: 

Na začátku léčby lze podávat ¼ dávky jednou týdně, přičemž 

plná dávka (30 mikrogramů/týden) se dosáhne ve 4. týdnu. Pro 

alternativní titrační rozpis lze podat na začátku léčby přibližně ½ 

dávky jednou týdně a potom zvýšit na plnou dávku. AVONEX PEN je 

předplněné pero určené pro jedno použití a mělo by být používáno 

teprve až po adekvátním zacvičení. Doporučeným místem vpichu 

intramuskulární injekce při použití přípravku AVONEX PEN je horní 

zevní část stehenního svalu. Bezpečnost a účinnost přípravku 

u dětí do 12 let a u dospívajících ve věku 12 až 16 let nebyla dosud 

stanovena. Kontraindikace: Zahájení léčby v těhotenství. Pacienti 

s anamnézou přecitlivělosti na přirozený nebo rekombinantní 

interferon beta, lidský albumin nebo na kteroukoliv jinou pomocnou 

látku tohoto přípravku. Pacienti se stávající těžkou depresí a/nebo 

sebevražednými myšlenkami. Zvláštní upozornění: Přípravek 

Avonex by měl být podáván s opatrností u pacientů s depresivními 

poruchami, záchvaty v anamnéze, závažným renálním selháním, 

jaterním selháním, se závažnou myelosupresí a u pacientů léčených 

antiepileptiky. V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta 

byly hlášeny případy trombotické mikroangiopatie (TMA) projevující 

se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo 

hemolyticko-uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. 

Jestliže je diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu 

(a zvážit výměnu plazmy), přičemž se doporučuje okamžitě přerušit 

léčbu přípravkem Avonex. Během léčby přípravky obsahujícími 

interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 

spojeného s různými základními nefropatiemi. Je vyžadována 

rychlá léčba nefrotického syndromu a je třeba zvážit ukončení 

léčby přípravkem Avonex. Pacienti se srdečním onemocněním 

musí být při léčbě přípravkem Avonex pečlivě sledováni. Pacienti 

mohou tvořit protilátky proti přípravku Avonex. Interakce s jinými 

léčivými přípravky: Se zvýšenou pozorností je třeba postupovat 

při podávání přípravku Avonex v kombinaci s léčivými přípravky, 

které mají úzký terapeutický index a jejichž clearance je ve větší 

míře závislá na jaterním cytochromu P450. Fertilita, těhotenství 

a kojení: Může existovat zvýšené riziko samovolného potratu. 

Ženy ve fertilním věku musí používat vhodnou antikoncepci. 

Pokud pacientka otěhotní nebo plánuje otěhotnět během užívání 

přípravku Avonex, je zapotřebí zvážit přerušení léčby. Vzhledem 

k možnosti závažných nežádoucích reakcí u kojených dětí je nutno 

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání 

přípravku Avonex. Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích 

interferonu beta-1a na fertilitu mužů. Účinky na schopnost řídit 

a obsluhovat stroje: Nežádoucí účinky související s CNS mohou 

u náchylných pacientů mírně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat 

stroje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolest hlavy, chřipce se 

podobající symptomy, pyrexie, zimnice, pocení. Časté: snížený počet 

lymfocytů, bílých krvinek, neutrofi lů a hematokrit, zvýšený draslík 

a močovinový dusík v krvi, svalová spasticita, hypestezie, rinorea, 

zvracení, průjem, nausea, vyrážka, zvýšené pocení, kontuze, svalová 

křeč, bolest šíje, myalgie, artralgie, bolest v končetině, bolest zad, 

svalová a muskuloskeletální ztuhlost, anorexie, zrudnutí, deprese, 

nespavost; bolest, erytém a zhmožděnina v místě injekce, astenie, 

bolest, únava, nevolnost, noční pocení. U přípravků s interferonem 

beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). 

Předávkování: Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Pokud by 

k předávkování došlo, je nutno pacienta hospitalizovat. Podmínky 

uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2–8 °C). Chraňte před 

mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. Balení: Krabička se 4 předplněnými injekčními 0,5ml 

stříkačkami s jehlami k intramuskulárnímu použití. AVONEX PEN 

je dodáván v baleních obsahujících 4 předplněná pera. Držitel 

rozhodnutí o  registraci: Biogen Idec Limited, Maidenhead, 

Berkshire, SL6 4AY, Velká Británie. Reg. čísla: EU/1/97/033/003, 

EU/1/97/033/005. Způsob úhrady a výdeje: Přípravek je vázán 

na lékařský předpis a je plně hrazen z  prostředků veřejného 

zdravotního pojištění jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZULP). 

Datum revize textu: 10/2015. 

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

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU TYSABRI

Název přípravku: TYSABRI 300 mg koncentrát pro přípravu 

infuzního roztoku. Složení: Jeden ml koncentrátu obsahuje 

natalizumabum 20 mg. Úplný seznam pomocných látek je uveden 

v SPC. Terapeutické indikace: TYSABRI je indikován v monoterapii 

jako onemocnění modifi kující léčba u následujících skupin pacientů 

s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RR 

RS): dospělí pacienti ve věku 18 let a starší s vysokou aktivitou 

onemocnění navzdory léčbě interferonem beta nebo glatiramer-

acetátem, dospělí pacienti ve věku 18 let a starší s  rychle se 

vyvíjející těžkou RR RS. Dávkování a způsob podání: Přípravek 

TYSABRI 300 mg se podává intravenózní infuzí jednou za 4 týdny. 

Kontraindikace: Hypersenzitivita na natalizumab nebo na 

kteroukoliv pomocnou látku přípravku. Progresivní multifokální 

leukoencefalopatie (PML). Pacienti se zvýšeným rizikem 

oportunních infekcí (OI) včetně pacientů s narušenou imunitou 

(včetně pacientů podstupujících imunosupresivní terapie nebo 

těch, u nichž došlo k narušení imunity předchozími terapiemi). 

Kombinace s interferony beta nebo glatiramer-acetátem. Známá 

aktivní maligní onemocnění s výjimkou pacientů s bazocelulárním 

karcinomem kůže. Děti a dospívající ve věku do 18 let. Zvláštní 

upozornění: PML: Použití TYSABRI bývá spojováno se zvýšeným 

rizikem PML, oportunní infekcí vyvolanou JC virem, která může 

být fatální nebo vést k  těžké invaliditě. Lékař musí posoudit 

výhody a rizika léčby TYSABRI. Pacient musí být poučen o časných 

příznacích PML. Rizikové faktory spojené se zvýšeným rizikem PML 

jsou: přítomnost anti-JCV protilátek; trvání léčby, zvláště trvá-li 

déle než 2 roky; užívání imunosupresiv před užíváním TYSABRI. 

Testování na anti-JCV protilátky se doporučuje před zahájením léčby 

TYSABRI nebo u pacientů užívajících TYSABRI při neznámém stavu 

protilátek. Pacienti s negativním nálezem anti-JCV protilátek mohou 

být vystaveni riziku vzniku PML. Doporučuje se opakované testování 

pacientů s negativním nálezem anti-JCV protilátek každých 6 měsíců. 

Před zahájením léčby TYSABRI musí být k dispozici současné MRI. 

Pacienti musí být sledováni v pravidelných intervalech po celou dobu 

léčby. Po 2 letech léčby musí být pacient znovu informován o riziku 

vzniku PML při užívání TYSABRI. Jestliže se objeví příznaky, které 

mohou svědčit pro PML, je do doby, dokud nebude PML vyloučena, 

nutné další podávání pozastavit. PML byla hlášena po přerušení 

podávaní TYSABRI u pacientů, u nichž nebyly zjištěny nálezy, které 

by na PML v době vysazení upozorňovaly. V průběhu 6 měsíců od 

vysazení TYSABRI je nutné zachovávat bdělost vůči jakýmkoliv 

příznakům naznačujícím přítomnost PML. Jestliže se u pacienta 

vyvine PML, podávání TYSABRI musí být trvale ukončeno. PML 

a IRIS (imunorestituční zánětlivý syndrom): IRIS se vyskytuje téměř 

u všech pacientů s PML léčených TYSABRI po jeho vysazení nebo 

eliminaci z oběhu. Infekce včetně OI: *TYSABRI zvyšuje riziko rozvoje 

encefalitidy a meningitidy způsobené viry herpes simplex a varicella 

zoster. Při podezření na OI je třeba podávání TYSABRI pozastavit, 

dokud nebude možné takovou infekci vyloučit. Jestliže se u pacienta 

vyvine OI, musí být podávání TYSABRI trvale ukončeno. Doporučení: 

Lékaři se musí obeznámit s Informacemi pro lékaře a Pokyny k léčbě. 

Lékaři musí s pacientem projednat výhody a rizika léčby a předat mu 

Kartu pacienta. Lékař a pacient musí podepsat Formulář o zahájení 

či o pokračování v léčbě. Pacienti musí být poučeni, že v případě 

výskytu jakékoliv infekce, musí lékaře informovat, že jsou léčeni 

TYSABRI. Hypersenzitivita: S TYSABRI byly spojovány hypersenzitivní 

reakce včetně závažných systémových reakcí. Pacienty je třeba 

sledovat během infuze a až 1 hodinu od ukončení infuze. Pacienti, 

u nichž se objevila hypersenzitivní reakce, musí být trvale vyřazeni 

z léčby TYSABRI. Současná či předchozí léčba imunosupresivy: 

U pacientů s anamnézou léčby imunosupresivními léčivy existuje 

zvýšené riziko vzniku PML. Imunogenicita: Zhoršení choroby nebo 

příhody spojené s infuzí mohou signalizovat vývoj protilátek proti 

natalizumabu. Jaterní příhody: Byly hlášeny závažné nežádoucí 

účinky poškožení jater. V případě závažné poruchy funkce jater by 

měl být TYSABRI vysazen. Ukončení léčby TYSABRI: Natalizumab 

zůstává v  krvi cca 12 týdnů od poslední dávky. Fertilita, 

těhotenství a kojení: *Doporučuje se, aby byl u novorozenců 

žen, kterým byl v průběhu třetího trimestru těhotenství podáván 

přípravek TYSABRI, sledován možný výskyt hematologických 

abnormalit. Jestliže žena otěhotní v době, kdy TYSABRI užívá, je 

třeba zvážit ukončení podávání TYSABRI. TYSABRI se vylučuje do 

lidského mateřského mléka. Kojení má být během léčby TYSABRI 

přerušeno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: 

S přípravkem TYSABRI nebyly provedeny žádné studie hodnotící 

účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: 

Časté: infekce močového traktu, nasofaryngitida, kopřivka, bolesti 

hlavy, závratě, zvracení, nevolnost, artralgie, ztuhlost, pyrexie, 

únava. Méně časté: hypersenzitivita, PML. *V postmarketingových 

observačních studiích byly u pacientů léčených přípravkem Tysabri 

hlášeny vzácné, závažné případy anemie a hemolytické anemie.

Předávkování: Nebyl hlášen žádný případ předávkování. 

Podmínky uchovávání: Koncentrát: Uchovávejte v chladničce 

(2–8 °C). Chraňte před mrazem a světlem. Naředěný roztok: Po 

naředění neprodleně použijte. Pokud se nepoužije okamžitě, 

naředěný roztok se musí uchovávat při teplotě 2–8 °C a musí 

být podán do 8 hodin od naředění. Balení: 15 ml koncentrátu 

v injekční lahvičce se zátkou, těsněním a odnímatelným víčkem. 

Jedna injekční lahvička v krabičce. Držitel rozhodnutí o registraci: 

Biogen Idec Limited, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY Velká Británie. 

Reg. č.: EU/1/06/346/001. Způsob úhrady a výdeje: Přípravek je 

vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZULP). 

Datum revize textu: 11/2015.

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.
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Bolesti zad
odborný garant MUDr. Marek Peterka

středa / 27. ledna 2016 / 9.10–10.45 hod.

Možnosti chirurgické léčby degenerativního onemocnění páteře 
MUDr. David Bludovský

Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice v Plzni a Univerzita Karlova v Praze, 

Lékařská fakulta v Plzni 

Degenerativní změny páteře jsou běžné a v různém stupni přítomné u všech. Jen v některých 

případech vedou k symptomům od bolestí po těžké postižení míchy nebo míšních kořenů. Změny 

neprobíhají odděleně na skeletu páteře, meziobratlových discích nebo spinálních vazech, případně 

paravertebrálním svalstvu. Jde o komplex změn, kdy není možné najít počáteční příčinu nebo odlišit 

jednotlivé složky potíží. Proto je i léčba složitá a nelze hledat jednoznačná doporučení. Jen malé 

skupině nemocných lze pomoci chirurgickým výkonem. 

Cílem operační léčby je uvolnit nervové struktury a obnovit základní funkce páteře, zejména 

opornou a ochrannou. Ačkoli díky pokroku v operačních technikách se snižuje perioperační trauma 

tkání, zůstává i při dosažení uvedeného cíle nevelká skupina pacientů, u nichž je efekt operace 

horší než bychom očekávali. Zda je příčinou komplex změn a nejasná etiologie obtíží zůstává 

nezodpovězenou otázkou.

Možnosti intervenční algeziologie v léčbě bolestí zad
MUDr. Jan Lejčko

CLB, KARIM, FN Plzeň

Bolesti zad (BZ) jsou jednou z nejčastějších příčin návštěvy u lékaře. Významnou BZ alespoň 

jedenkrát za život prodělá 60–90 % populace. BZ se velmi často opakují a inklinují k přechodu 

do chronicity. U některých pacientů vidíme rekurentní průběh, někdy se klidové intervaly postupně 

zkracují a bolest se již stává trvalým zdravotním břemenem. Z epidemiologických studií vyplývá, že 

nejčastější oblastí lidského organizmu, kterou chronická bolest (CHB) postihuje, jsou záda. BZ před-

stavují 1/3 všech pracovních neschopností. 60 % pacientů s BZ se vrací do zaměstnání po 1 měsíci, 

90 % po 3 měsících. Celoživotní prevalence BZ v lumbosakrální oblasti je 70–85 % (Andersen, 1999). 

Maximum výskytu závažných BZ je mezi 40. až 60. rokem, ale posunuje se stále do nižších věkových 

kategorií. Poměr výskytu BZ v oblasti bederní:krční:hrudní páteře je 4:2:1. Chronické BZ dosahují často 

vysoké intenzity a jsou velkým léčebným problémem. V mladém věku převažuje funkční složka, 

s narůstajícím věkem přibývá organická degenerativní etiopatogeneze. Z prognostického hlediska je 

u CHB zásadní využití aktivní formy léčebné rehabilitace, ale jak toho dosáhnout, když vyšší fyzické 

nasazení je blokováno bolestí? Pacienti mívají po dlouhém užívání nesteroidních antiflogistik (NSA) 

velmi často vyjádřeny závažné vedlejší účinky (VÚ), zejména gastropatii. Přitom NSA již stejně u řady 

pacientů analgezii nepřinášejí (při jejich vysazení se bolest nezhorší). Klinická zkušenost ukazuje, že 

od určité intenzity bolesti není možné reálně očekávat, že pacient bude schopen si osvojit metody 

kinezioterapie. Proto, jsou-li BZ intenzivní, titrace opioidů k ověření opioid-senzitivity je indikovaná. 

Problémem může být individuální tolerabilita k opioidům a také těžko odhadnutelná délka léčby. 

Terapie je obtížnější zejména tehdy, když je v klinickém obraze neuropatická složka bolesti. Pak je 

z farmakologického hlediska většinou nezbytné použít společně s opioidy i antineuropatická léčiva. 

V řadě případů může být u BZ jak v oblasti lumbosakrální, tak v oblasti cervikotorakální přínosným 

řešením cílená intervenční léčba. Úspěšnost invazivní léčby podmiňuje přesné určení struktur 

generujících bolest. Použití navigace je nezbytné (C-rameno, CT, ultrazvuk). Vedle diagnostických 

metod, jako je CT, MR a elektrofyziologické metody, mají významné místo diagnostické blokády. 

Jejich výsledek ukazuje na podíl fasetové, radikulární, diskogenní a jiné bolesti. V mnoha případech 
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lze navázat radiofrekvenčním postupem. Včasné uplatnění algoritmu intervenční léčby bolestí zad 

bez radikulárního postižení i s bolestivou radikulopatií v celém rozsahu páteře významně snižuje 

budoucí potenciální farmakoterapii s opioidy a antineuropatickými léčivy. Opioidy se při dlouho-

dobé terapii i po relativně úspěšně aplikované interveční léčbě vysazují obtížně. Z tohoto důvodu 

byla na pracovišti autorů postupně změněna strategie léčby BZ ve prospěch včasného nasazení 

cílené intervenční léčby. Opioidy jsou využívány spíše následně při nedostatečné kontrole bolesti. 

Rehabilitace u vertebrogenních onemocnění
MUDr. Martina Kövári, Mgr. Michaela Havlíčková

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

V přednášce budou diskutovány jednotlivé cíle rehabilitační péče u pacienta s vertebrogenním 

onemocněním, a to zaměřené na oblast krční páteře – v akutní i chronické fázi obtíží. Diskutovány 

budou jednotlivé rehabilitační techniky (hlavně Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) 

prof. Koláře a McKenzie terapie), a to v kombinaci s klasickými technikami manuální medicíny (měk-

kými technikami, mobilizacemi a manipulacemi). Bude také probráno řetězení poruch v pohybovém 

systému a problematika poruch temporomandibulárního kloubu, který často s cervikokraniálním 

syndromem souvisí. 

Lumbální spinální stenóza
MUDr. Marek Peterka

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

Lumbální spinální stenóza (LSS) je osteoligamentózní zúžení páteřního kanálu, laterálních 

recesů a intervertebrálních foramin. Nejčastější příčinou je kombinace spondylotických a spon-

dylartrotických změn páteře. Vrozená stenóza páteřního kanálu je rizikovým faktorem pro rozvoj 

LSS. Toto onemocnění nejčastěji diagnostikujeme u osob starších 60 let. Typickým klinickým znakem 

onemocnění jsou neurogenní klaudikace, které by měly vést k uvažování o této diagnóze. Dalšími 

klinickými projevy jsou bolesti dolní části zad, kořenové bolesti a známky chronického vícekoře-

nového postižení v rámci chronického syndromu kaudy equiny.

Dle publikovaných prací je onemocnění poddiagnostikováno a přispívá k omezení mobility 

ve vyšším věku. Základní zobrazovací metodou v této době je magnetická rezonance. Je schop-

na zobrazit celý páteřní kanál v bederní oblasti, zhodnotit měkké struktury, které se podílejí 

na stenóze páteřního kanálu (ploténky a žluté vazy), dále umožnuje měření plochy durálního 

vaku. Léčebný postup není vždy zcela jednoznačný a je třeba pečlivě zvážit risk a benefit navr-

hovaného léčebného postupu pro pacienta. U lehkého a středně těžkého postižení bez progrese 

je indikována konzervativní terapie, která zahrnuje kombinaci farmakoterapie (nesteroidní anti-

flogistika, myorelaxancia), cvičení, fyzikální terapie, ortézy a redukci hmotnosti. Chirurgická léčba 

je indikována u těžkých forem onemocnění. Provádí se posterolaterální dekomprese páteřního 

kanálu, která je v indikovaných případech doplněna stabilizací.

Roztroušená skleróza
středa / 27. ledna 2016 / 11.10–12.30 hod.

Glatiramer acetát: nový obzor pro pacienty s roztroušenou sklerózou
MUDr. Marek Peterka

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

Glatiramer acetát patří mezi imunomodulační léky s dlouhou historií a klinickou zkušeností. 

Prokázal svůj účinek v léčbě jak relaps-remitentní roztroušené sklerózy, tak klinicky izolovaného 



  Lokální aplikace ketoprofenu 

v účinných dávkách

  Nízká koncentrace

ketoprofenu v plazmě

  Pružná náplast vhodná

i na klouby

  Působí 24 hodin

www.nordicpharma.cz

PružněPružně
proti bolestiproti bolesti

a zánětua zánětu

Jen na lékařský předpis

Bez preskripčního omezení 
Zkrácená informace o léčivém

přípravku KEPLAT 20 mg léčivá náplast.

Složení: Jedna léčivá náplast obsahuje ketoprofenum 20 mg. Terapeutické indikace: Symptomatická úleva od bolestí a zánětů souvisejících s akutními potížemi pohybového systému, jako je trauma, podvrtnutí a kontuze 

stejně jako bolesti svalů, ztuhlost, bolesti kloubů a bederní páteře. Dávkování a způsob podání: Dospělí: Použijte jednu náplast denně, pokud lékař neurčí jinak. Děti: Ve věku 12 až 18 let podle pokynů lékaře. Nepoužívejte 

u dětí do 12 let. Před aplikací náplasti očistěte a osušte postižené místo. Sejměte ochrannou vrstvu a  adhezívní část aplikujte přímo na kůži. Náplast na postiženém místě je třeba denně měnit. Nepřekračujte 14denní léčbu. 

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku či na jiná nesteroidní antifl ogistika (NSAID). Léčivá náplast se nesmí používat v následujících případech: známá alergická reakce, jako příznaky astmatu nebo alergické rýmy 

na ketoprofen, fenofi brát, tiaprofenovou kyselinu, acetylsalicylovou kyselinu nebo na jiná nesteroidní antirevmatika; anamnéza alergie na některou z pomocných látek přípravku; anamnéza jakékoli fotosenzitivní reakce; anam-

néza kožní alergické reakce na ketoprofen, tiaprofenovou kyselinu, fenofi brát, krémy na opalování nebo parfémy; vystavení léčených míst slunečnímu záření (ani za polojasného či mírně podmračeného počasí) a ultrafi alovému 

záření solária v průběhu léčby a dva týdny po jejím ukončení; pacienti, u nichž látky s podobným mechanismem účinku (např. kyselina acetylsalicylová nebo jiné NSAID) vyvolávají astmatické záchvaty, bronchospasmus nebo 

akutní rinitidu či vznik nosních polypů, kopřivku či angioedém; aktivní či suspektní gastrointestinální vřed či anamnéza gastrointestinálních vředů; gastrointestinální krvácení, jiné aktivní krvácení nebo poruchy krvácivosti; těžké 

srdeční selhávání; těžká porucha činnosti ledvin nebo jater; hemoragická diatéza a jiné poruchy srážlivosti krve nebo pacienti užívající přípravky snižující srážlivost krve; třetí trimestr těhotenství; děti do 12 let. Náplast není 

určena k aplikaci na otevřené rány či na kůži vykazující patologické změny, jako je ekzém, akné, dermatitida, zánět či infekce jakékoliv povahy, ani na sliznice tělních otvorů. Zvláštní upozornění a  opatření pro použití: 
Po každé aplikaci přípravku je nutné důkladné umytí rukou. Při vzniku jakékoliv kožní reakce po aplikaci přípravku včetně reakce vzniklé po současném podání s přípravky obsahujícími oktokrylen je třeba léčbu ihned přerušit. 

Aby se zabránilo riziku fotosenzibilizace, je v průběhu léčby a 2 týdny po ní doporučeno chránit léčené oblasti oděvem. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů s Crohnovou chorobou nebo ulcerativní kolitidou, chronickou 

dyspepsií, s anamnézou bronchiálního astma. Ketoprofen je třeba používat s  opatrností u  pacientů trpících hematopoetickými poruchami, systémovým lupus erythematosus či kombinovanými poruchami pojivové tkáně. Dé-

letrvající či opakované používání přípravku může vyvolat senzibilizaci. Pokud se vyskytne hypersenzitivní reakce, je třeba léčbu ukončit. Nepoužívejte okluzivní obvazy. Používání přípravku KEPLAT je třeba přerušit u  žen, kte-

ré mají problémy s plodností nebo jejichž plodnost je v současné době vyšetřována. Bezpečnost a účinnost kožního podání ketoprofenu u dětí nebyla stanovena. Viz úplná informace o přípravku. Těhotenství a kojení: Pro-

tože nebyla prokázána bezpečnost ketoprofenu u  těhotných žen, je nutné zabránit podávání ketoprofenu ženám v prvním a druhém trimestru těhotenství. Pokud je ketoprofen používán ženou, která plánuje otěhotnět nebo 

v průběhu prvního či druhého trimestru těhotenství, měla by být léčba co možná nejkratší a s nejnižší možnou dávkou přípravku. Během třetího trimestru těhotenství je ketoprofen kontraindikován. O přestupu ketoprofenu do 

mateřského mléka není dostatek informací. Ketoprofen není doporučen kojícím matkám. Viz úplná informace o přípravku. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek má malý nebo mírný vliv na schopnost 

řídit a obsluhovat stroje, neboť u pacienta se mohou vyskytnout závratě či ospalost. Nežádoucí účinky: U topických přípravků s ketoprofenem: poruchy kůže a podkožní tkáně: zarudnutí, ekzém, svědění, pocit pálení. Viz úpl-

ná informace o přípravku. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Po každém vyjmutí léčivé náplasti z  původního obalu pečlivě uzavřete otevřenou stranu sáčku, 

aby byly zbývající léčivé náplasti chráněny před světlem. Držitel rozhodnutí o  registraci: HISAMITSU UK LIMITED, 5 Chancery Lane,  Londýn, WC2A  1LG, Velká Británie. Datum první registrace/prodloužení registrace: 
8.3.2006/21.4.2010. Datum poslední revize textu SmPC: 05/2015. Před použitím přípravku si, prosím, přečtěte Souhrn údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek 
není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace získáte na adrese: NORDIC Pharma, s.r.o., Nad Svahem 1766/6, 140 00 Praha 4 - Krč, tel.: +420 241 080 770, e-mail: info@nordicpharma.cz.
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ABSTRAKTA
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

syndromu. Vzhledem k dlouhodobému trendu zvýšit komfort při užívání léků nejen u pacientů 

s roztroušenou sklerózou, byl vyvinut nový preparát glatiramer acetát 40 mg s.c., který se aplikuje 

třikrát týdně. V provedené studii GALA byla prověřena účinnost léku proti placebu. Další nepřímá 

srovnání ukázala obdobnou účinnost při srovnání klinických i MRI parametrů oproti glatiramer 

acetátu 20 mg s.c. denně, přičemž bezpečnostní profil byl taktéž nezměněn. Následně provedená 

„head to head“ studie GLACIER, která byla zaměřena na výskyt nežádoucích účinků ve srovnání 

s glatiramer acetátem 20 mg s.c. denně, prokázala významně nižší výskyt lokálních reakcí, a to 

o 50 % (35,3 vs. 70,4; relativní riziko, risk ratio – RR 0,50, confidence interval, interval spolehlivosti – Cl: 

0,34–0,74; p=0,0006) a 60% (0,88 vs. 2,2; RR: 0, 40; Cl: 0,23–0,72; p=0,0021) redukci středně závažných 

nebo závažných nežádoucích reakcí po injekční aplikaci léku. Na základě výsledků z dotazníku 

o spokojenosti s užívaným lékem (TSQM-9) byla zjištěna zvýšená spokojenost s užíváním glatiramer 

acetátu 40 mg s.c. třikrát týdně.

Aplikace léků v první linii léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Marta Vachová

Neurologické oddělení, KZ a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Přednáška pojednává o základních terapeutických možnostech léčby roztroušené sklerózy. 

V přednášce jsou načrtnuty základní principy fungování DMD první linie a jejich efektivita. Vysvětleny 

základní rozdíly mezi přípravky první linie, které jsou zejména v oblasti různého typu, frekvence 

a způsobu aplikace, nikoliv v samotné účinnosti.

 Dlouhodobá léčba nese s sebou rizika snižování adherence. Důvodem je únava nemocného, 

různé vedlejší efekty léčby, ale někdy i pocit, že při dlouhodobé stabilizaci není třeba přesně 

dodržovat doporučenou frekvenci aplikace. Pacienti mají možnost dostat lék již na prvopočátku 

nemoci, kdy její příznaky mohou být pouze minimální, někdy i nemocným neregistrovatelné. 

Správná volba léku, který bude nemocnému nejvíce vyhovovat jak způsobem aplikace, tak 

i spektrem eventuálních vedlejších účinků, je vždy tématem diskuze s nemocným při výběru 

terapie. 

V druhé části přednášky je problematika rozhodování nastíněna v kazuistikách. Tyto doku-

mentují, jak může být nasazení nevhodné léčby příčinou oddálení efektu léčby. Nezanedbatelný 

je i ekonomický aspekt proskribované a pacientem nevyužívané terapie. Proto je diskuze a pečlivé 

sledování nemocného stále zásadní náplní kontrol pacientů v MS centrech. 

Alemtuzumab v klinické praxi
MUDr. Eva Meluzínová

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Alemtuzumab je vysoce účinný lék, který zejména svým silným protizánětlivým mecha-

nizmem může navodit dlouhodobou nejen klinickou ale i MR stabilizaci u pacientů s  rela-

bující-remitující formou RS. Je řazen mezi léky 2. linie. Vzhledem k mechanizmu účinku je 

léčbu třeba zahájit co nejdříve od samotného začátku vzniku onemocnění, tedy v době, kdy 

v patogenezi převažuje zánětlivá komponenta. Včasným potlačením zánětu lze navodit plnou 

remisi onemocnění a zabránit tak postupující invalidizaci většinou velmi mladého pacienta. 

Lék je podáván v cyklech jednou ročně. Během prvního cyklu je denně podáváno 12 mg 

v infuzi po 5 dnů, druhý rok je denně podáváno 12 mg po 3 dny. Druhým cyklem byla léčba 

v klinických studiích u 70 % pacientů pro klinickou i MR stabilizaci ukončena a další přeléčení 

nebylo již nutné po dobu následujících 4 let. Alemtuzumab by měl být podán zejména pa-

cientům s vysokou aktivitou choroby a současnou JCV pozitivitou a dále ženám s vysokou 

aktivitou onemocnění, které plánují graviditu. V přednášce jsou prezentovány kazuistiky 

pacientů s vysokou aktivitou onemocnění na terapii léky 1. linie a další vývoj onemocnění 

po podání alemtuzumabu. 
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COPAXONE 40 MG/ML 3× TÝDNĚ VAŠIM 
PACIENTŮM S ČASNOU FORMOU RR RS NABÍZÍ:
  Snížení výskytu relapsů srovnatelné s přípravkem Copaxone 20 mg/ml1

  O polovinu méně reakcí v místě vpichu oproti podávání přípravku 
Copaxone 20 mg/ml denně1–5

 Bezpečnostní profi l srovnatelný s přípravkem Copaxone 20 mg/ml1

JE TO O DOBRÝCH DNECH,

NE O TĚCH ZTRACENÝCH
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Zkrácená informace o přípravku. 

Copaxone 20 mg/ml. injekční roztok v před-
plněné injekční stříkačce. Účinná látka: gla-
tiramer acetas  (acetátová sůl syntetických 
polypeptidů obsahujících čtyři přirozeně se 
vyskytující aminokyseliny: L-glutamovou ky-
selinu, L-alanin, L-tyrosin a L-lysin v molárním 
frakčním rozmezí 0,129-0,153, 0,392-0,462, 
0,086-0,100 a 0,300-0,374). Indikace: Co-
paxone je indikován pro léčbu relabujících fo-
rem roztroušené sklerózy (RS), (viz bod 5.1 pro 
důležité informace o populaci, pro kterou byla 
stanovena účinnost). Copaxone není indiko-
ván pro primární nebo sekundární progresivní 
RS. Dávkování a způsob podání: 20 mg gla-
tiramer-acetátu (jedna předplněná injekční stří-
kačka) se podává subkutánní injekcí jedenkrát 
denně. U starších osob a pacientů s poško-
zením ledvin nebylo podávání přípravku stu-
dováno. Použití v pediatrii: adekvátní klinické 
ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. 
Omezené literární údaje naznačují, že bez-
pečnostní profi l u dospívajících je obdobný 
jako u dospělých. Nejsou informace o užití 
Copaxone u dětí do 12 let, proto by přípravek 
Copaxone neměl být v této věkové skupině 
použit. Každý den je nutné měnit místo vpi-
chu – paže, břicho, hýždě nebo stehno. Kon-

traindikace:  hypersenzivita na léčivou látku 
nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou 
v bodě 6.1.(mannitol, voda na injekci). Těhotné 
ženy. Zvláštní upozornění: přípravek Copa-
xone musí být podáván pouze ve formě subku-
tánní injekce, nesmí být podáván intravenózně 

nebo intramuskulárně. Je třeba zvýšené opa-
trnosti u pacientů s kardiologickými problémy 
v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné 
hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom,  
že by protilátky proti glatiramer- acetátu byly 
neutralizující nebo že by jejich vznik ovlivňoval 
klinickou účinnost přípravku. U pacientů s po-
ruchou funkce ledvin musí být během léčby pří-
pravkem Copaxone sledovány renální funkce. 
Interakce: nebyly specifi cky studovány. Pozo-
rování z existujících klinických studií a zkuše-
nosti po uvedení přípravku na trh nenaznačují 
žádné významné interakce přípravku Copa-
xone 20 mg/ml s terapiemi běžně užívanými 
pacienty s RS, včetně současného užívání kor-
tikosteroidů po dobu až 28 dnů.Fenytoin a/
nebo karbamazepin: souběžné použití musí 
být pečlivě monitorováno. Těhotenství a ko-

jení: přípravek Copaxone nesmí být podáván 
během těhotenství. Údaje o vylučování gla-
tiramer acetátu,  metabolitů nebo protilátek 
do mateřského mléka nejsou dostupné. Musí 
být zvážen prospěch pro matku proti relativ-
nímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: re-
akce v místě vpichu, erytém, bolest, zatvrdnutí, 
pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita vzácné 
výskyty lipoatrofi e a kožní nekrózy  jsou  nej-
častějšími nežádoucími účinky. Vazodilatace, 
(návaly horka), bolest  na hrudi, dušnost, pal-
pitace nebo tachykardie, byla popsána jako 
bezprostřední postinjekční reakce. Velmi 
často nebo často a s více než o 2 %  vyšší 
incidencí ve skupině léčené přípravkem Co-
paxone oproti skupině užívající placebo se 

ve studiích vyskytovala úzkost, vazodilatace, 
dušnost, nevolnost, vyrážka, bolest v zádech, 
bolest na hrudi, reakce v místě vpichu, vagi-
nální kandidóza, lymfadenopatie, přírůstek na 
váze, tremor, oční poruchy, palpitace, tachy-
kardie, zvracení, pocení, zimnice, otok tváře 
, lokální reakce. Ostatní nežádoucí účinky se 
vyskytovaly méně často nebo s rozdílem men-
ším nebo rovným 2 % oproti placebu. Zvláštní 

opatření pro uchovávání: předplněné in-
jekční stříkačky uchovávejte  v krabičce, aby 
byl přípravek chráněn před světlem. Ucho-
vávejte v chladničce (2 °C–8 °C), chraňte 
před mrazem. Jedenkrát mohou být předpl-
něné stříkačky uchovány při pokojové teplotě 
(15 °C–25 °C) po dobu až jednoho měsíce 
Jestliže nebyly použity a jsou stále v původ-
ním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do 
chladničky. Obsah balení: 7, 28 nebo 30 
předplněných injekčních stříkaček obsahují-
cích 1 ml injekčního roztoku nebo multipak ob-
sahujícím 90 (3 balení po 30) předplněných 
injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekč-
ního roztoku. Na trhu nemusí být všechny veli-
kosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o, Praha, Česká 
republika. Registrační číslo: 59/481/06-C. 
Datum registrace/ poslední revize textu: 

29. 11. 2006/21. 9. 2015 
Před předepsáním léku se seznamte se Sou-

hrnem údajů o přípravku.  Výdej léčivého 

přípravku je vázán na lékařský předpis. 

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění.

Zkrácená informace o přípravku. 

Copaxone 40 mg/ ml. Injekční roztok v předpl-
něné injekční stříkačce. Účinná látka: glatira-
meri acetas. Indikace: léčba relabujících forem 
roztroušené sklerózy.Přípravek Copaxone není 
indikován pro primární nebo sekundární prog-
resivní RS. Dávkování a způsob podání: do-
poručené dávkování u dospělých je 40 mg pří-
pravku Copaxone (jedna předplněná injekční 
stříkačka), podaného subkutánní injekcí třikrát 
týdně s odstupem minimálně 48 hodin. Ne-
jsou dostupné dostatečné informace o užívání 
přípravku Copaxone 40 mg/ ml třikrát týdně 
u dětí a dospívajících do 18 let věku. Proto 
nemá být přípravek Copaxone 40 mg/ ml tři-
krát týdně v této věkové skupině používán. 
Kontraindikace: hypersenzitivita na účinnou 
látku nebo kteroukoliv pomocnou látku, těho-
tenství. Zvláštní upozornění: přípravek Co-
paxone musí být podáván pouze ve formě 
subkutánní injekce. U pacientů s renální insufi ci-
encí musí být během léčby přípravkem Copa-

xone sledovány renální funkce. Interakce: in-
terakce přípravku Copaxone s jinými léčivými 
přípravky nebyly hodnoceny. Protože existuje 
teoretická možnost, že přípravek Copaxone 
může ovlivňovat distribuci látek, které se vážou 
na plazmatické bílkoviny, musí být souběžné 
použití těchto léčivých přípravků pečlivě mo-
nitorováno. Těhotenství a kojení: přípravek je 
kontraindikován během těhotenství. Při podá-
vání přípravku Copaxone kojícím matkám se 
musí postupovat opatrně. Musí být zvážen pro-
spěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. 
Nežádoucí účinky: většina bezpečnostních 
údajů byla získána pro přípravek copaxone 
20 mg/ ml. Nejčastěji pozorovanými nežádou-
cími účinky jsou reakce v místě vpichu –  erytém, 
bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hyper-
senzitivita. Může se vyskytnout bezprostřední 
postinjekční reakce: vazodilatace, bolest na 
hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie. 
Zvláštní opatření pro uchovávání: uchová-
vejte předplněné injekční stříkačky v krabičce, 

aby byl přípravek chráněn před světlem. Ucho-
vávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Jestliže před-
plněné injekční stříkačky nemohou být uchová-
vány v chladničce, mohou být jednorázově 
uchovány při pokojové teplotě (15 °C–25 °C) 
maximálně jeden měsíc. Po této jednoměsíční 
lhůtě musí být vráceny k uchovávání do chlad-
ničky (2 °C– 8 °C). Velikost balení: 3 nebo 
12 předplněných injekčních stříkaček obsahu-
jících 1 ml injekčního roztoku nebo multipak ob-
sahující 36 (3 balení po 12) předplněných in-
jekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního 
roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti 
balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva 
Pharmaceuticals CR, s.r.o, Praha, Česká repub-
lika. Registrační číslo: 59/ 043/ 15- C. Datum 

první registrace/  prodloužení: 21. 1. 2015. 
Před předepsáním léku se seznamte se Sou-

hrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého 

přípravku je vázán na lékařský předpis. Pří-

pravek je hrazen z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. 

Reference: 1. Khan O et al. Ann Neurol. 2013: 73; 705–713. 2. Johnson KP et al. The Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Neurology. 
1995; 45: 1268–1276. 3. Comi G et al. Ann Neurol. 2011; 69: 75–82. 4. Comi G et al. European-Canadian Glatiramer Acetate Study Group. 
Ann Neurol 2001; 49: 290–297. 5. Wolinsky JS et al. MS and Related Disorders 2015: 4; 370–376.
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Možnosti perorální léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Marta Vachová

Neurologické oddělení, KZ a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Již téměř 20 let máme k dispozici injekční léky léčby RS. V posledních letech však terapeutické 

možnosti rozšířily tři perorální preparáty efektivitou odpovídající a někdy i převyšující původní preparáty.

Přednáška osvětluje mechanizmus jejich fungování, spektrum vedlejších účinků i eventuální otázku 

adherence a možnosti převodu na tuto léčbu z injekčních preparátů. Jejich nasazení musí odpovídat 

podmínkám úhrady těchto léků stanovenými SÚKLem a vyžadovaných zdravotními pojišťovnami.

Znalost nových léků RS je zásadní pro všechny neurology, protože nemocní často při jejich 

výskytu přichází na spádová neurologická oddělení. Zatímco efekt a eventuelní nežádoucí účinky 

injekčních léků je za dobu jejich užívání obecně znám, nové preparáty mohou někdy znamenat 

diferenciálně diagnostický problém, například i stran vyhodnocení eventuální další ataky. 

Ve druhé části sdělení jsou na jednotlivých kazuistikách představeny příklady vhodných paci-

entů k perorální léčbě, jejich management, výskytu a zvládání problémů, které tato terapie přináší. 

Ukazuje možnosti jejich řešení tak, aby se staly běžnými i pro neurology pečující o nemocné s RS 

mimo specializovaná centra.

 Zvládání vedlejších efektů nové léčby může být někdy problematické, a proto je jejich znalost 

a řešení zásadní pro udržení adherence. Po dlouhé době aplikace injekčních preparátů je mnoho 

pacientů invazivním způsobem aplikace unaveno, perorální léčbu žádají, nicméně někdy bývají 

zaskočení podmínkami k jejich užití. Jejich znalost je zásadní pro všechny, kdo se na léčbě RS 

nemocných podílí. 

Satelitní sympozium společnosti 

BIOGEN (Czech Republic) s.r.o.
středa / 27. ledna 2016 / 12.30–13.00 hod.

Význam role neurologa v adherenci k dlouhodobé léčbě 
roztroušené sklerózy
MUDr. Jaroslava Suchá 

Neurologická klinika FN Plzeň 

Adherence k léčbě znamená rozsah, ve kterém se pacientovo chování (užívání léčiv, dodržování 

režimových opatření) shoduje s radami zdravotníka nebo s léčebnými standardy. Jde o aktivní 

motivovanou účast pacienta na terapeutickém plánu. V širším kontextu jde o optimální udržení 

všech faktorů úspěšné léčby – pravidelné užívání léčebného přípravku, minimalizace nežádoucích 

účinků, které by mohly vést k přerušení léčby a udržení požadovaného léčebného efektu, event. 

zastavení nemoci. Někdy se zaměňuje s pojmem compliance nebo se používají oba pojmy jako 

synonymum. Compliance je definována jako pasivní dodržování předepsaného léčebného režimu 

či jiné intervence, ochota pacientů (rodičů, pečovatele) spolupracovat při léčbě, přijmout a řídit se 

pokyny lékaře a jiných kompetentních zdravotníků. 

Non-compliance má v principu dvě stránky – buď pacient užívá nesprávné množství léčiva 

nebo je užívá nesprávným způsobem. Může jít o svévolné vynechávání, zapomínání, nedůvěru 

k léku a úplné přerušení léčby. 

Adherence je vždy vyšší u akutních onemocnění, je vyšší např. u klinických studií, výrazně klesá při 

chronickém užívání medikace. Zhoršuje se s vyšší frekvencí dávkování, závisí však také na charakteru 

onemocnění, na věku pacienta a na možnostech kontroly např. hladiny, neutralizující protilátky apod. 

Prediktory špatné adherence u roztroušené sklerózy jsou: nemoc bez příznaků, nepochopení 

podstaty onemocnění, přílišná složitost léčby, vynechávání plánovaných návštěv, nekvalitní vztah 
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lékař/sestra – pacient, ztráta důvěry v medikaci, nedostatečná kontrola ze strany lékaře, kognitivní 

porucha, deprese, přímé platby nebo doplatky (u RS na některou symptomatickou léčbu). 

Multicentrická observační studie (Treadaway 2009) 798 nemocných s RS prokázala, že vyne-

chání alespoň jedné dávky během 1 měsíce se pohybuje u interferonů méně často aplikovaných 

(Avonex, Rebif) mezi 36–38 %, u Betaferonu a Copaxonu (glatiramer acetát v denní aplikaci) až 51 %. 

Jako příčina non-adherence je nejčastěji zapomenutí dávky (až 50 %), únava z medikace (20 %) 

a únava jako taková (14 %), flu-like, dále bolest při injekci, bolest hlavy, složitost dávkovacího sché-

matu, strach z injekce. 

S příchodem nových preparátů v léčbě RS máme nové zkušenosti a možnosti v ovlivnění 

adherence. První po interferonech a glatiramer acetátu nastoupil natalizumab (Tysabri), kdy při 

pravidelné aplikaci infuzí v nemocnici, velmi dobré snášenlivosti a stabilizaci nemoci je spolupráce 

pacienta na vysoké úrovni. Další léky v tabletové formě přináší zlepšení adherence díky eliminaci 

lokálních vedlejších účinků včetně únavy a strachu z injekcí a flu-like syndromu. Nyní používáme 

v rámci úhrady pojišťovnami fingolimod (Gilenya) a teriflunomid (Aubagio) v jednodenní dávce 

a dále dimethylfumarát (Tecfidera) ve dvoudenní dávce. 

Retrospektivní studie prokazují u perorálních léků lepší adherenci – nižší procento přerušení 

léčby díky dobré snášenlivosti a účinnosti. Důvodem k ukončení léčby u Tecfidery jsou ve vyšší 

míře vedlejší účinky jako nevolnost a zčervenání jen v prvních měsících léčby, naopak postupně je 

snášenlivost velmi dobrá a ukončení léčby se snižuje na nízké procento z důvodů změn v krevním 

obraze nebo pokračující nemoci stejně jako u ostatních léků. 

Metody ke zlepšení adherence: dobrá edukace pacienta založená na kvalitní komunikaci lékaře 

a sestry s pacientem, vzhledem k chronicitě onemocnění je důležitá pravidelná návštěva pacienta, 

zájem personálu o kvalitu života, dotazy na snášenlivost léčby, pomoc v pochopení správné apli-

kace, důležitost pravidelné léčby, účast rodiny na léčebném procesu, užití metod kontroly užívání 

medikace (automatické dávkovače, dodržování termínů kontrol, kontroly protilátek, reakce lokální, 

odezva v laboratorních testech). 

Úkolem lékaře–neurologa je zajistit pacientovi nejvyšší možnou kvalitu života. Je proto třeba 

přizpůsobit výběr léku individuálně dle tíže onemocnění a předpokladu dobré compliance nemoc-

ného. Zvyšování adherence je cílem sociálně-zdravotním i ekonomickým. 

TF-CZ-0126 prosinec 2015

Epileptologie pro praxi 

(diagnostika a terapie v kazuistikách)
odborný garant doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

středa / 27. ledna 2016 / 14.00–15.40 hod.

Stanovení diagnózy epilepsie
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Rozhodnutí, zda se jedná u pacienta o epileptické záchvaty a zda jsou to záchvaty neprovo-

kované, je pro další léčbu i prognózu zcela zásadní. Pro odlišení jednotlivých typů záchvatů jsou 

klíčové údaje v anamnéze se zaměřením na detailní popis průběhu záchvatu a okolností jeho vzniku, 

poté i výsledky pomocných vyšetření. Zejména po prvním záchvatu je nutné pátrat po možné 

akutní příčině. Pokud jde o první epileptický záchvat neprovokovaný nebo reflexní, je možné 

jej v případech přetrvávající predispozice s vysokým (>60 %) rizikem opakování dle nově přijaté 

definice považovat za epilepsii, případně i zahájit dlouhodobou léčbu antiepileptiky. Po prvním 

neprovokovaném záchvatu by mělo být vždy doplněno vyšetření mozku magnetickou rezonancí 

v adekvátním protokolu. Z hlediska posouzení rizika opakování záchvatu má kromě anamnestických 
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údajů význam i případná abnormita v EEG či odchylky v objektivním nálezu svědčící pro postižení 

CNS. Na jednotlivých kazuistikách bude předveden a diskutován výše uvedený diagnostický postup.

Chronická léčba epilepsie
MUDr. Hana Vacovská

Neurologická klinika FN a LF UK Plzeň

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, léčba je dlouhodobá, často celoživotní.

Cílem je dosažení nejlepší možné kvality života nemocných, tedy ideálně bezzáchvatovosti 

pokud možno na monoterapii antiepileptikem s minimem nežádoucích účinků a žádnými či jen 

nezávažnými lékovými interakcemi. Je to léčba vždy komplexní, přísně individuální, personalizovaná. 

Dosažení tohoto cíle není vždy jednoduché. Během optimalizace chronické léčby může vzniknout 

řada chyb. Mezi nejčastější patří léčba příliš nízkými či neadekvátně vysokými dávkami antiepileptik, 

příliš časné nasazení dalšího antiepileptika do kombinace, aniž bychom vyčkali účinku antiepileptika 

prvního, nebo nevysazení prvního (neúčinného) antiepileptika z kombinace. Další chybou bývají 

iracionální kombinace antiepileptik se stejným mechanizmem účinku a se stejným spektrem nežádou-

cích účinků. Záchvatovou frekvenci taková kombinace neovlivní, dochází jen ke vzájemné potenciaci 

nežádoucích účinků, které organizmus nemocného zbytečně zatíží. Setkáváme se i s tím, že nejsou při 

vedení léčby zohledňovány pohlaví, věk, interní, psychiatrické a další komorbidy, nejsou respektovány 

vzájemné interakce antiepileptik či antiepileptik s konkomitantní terapii. Jindy lékaři dostatečně neznají 

nebo bagatelizují nežádoucí účinky antiepileptik, které se mohou při dlouhodobé léčbě rozvinout a 

mohou být velmi závažné až fatální. Léčba takových nežádoucích účinků jako osteopatie, hepatopatie, 

infertilita, dřeňový útlum… pak výrazně zvyšuje náklady.

Chybou je i ta situace, kdy lékaře zajímá jen počet záchvatů nebo jen ekonomická stránka léčby. 

Některé z výše uvedených chyb budou diskutovány na příkladech z klinické praxe.

Rescue medikace v epileptologii
MUDr. Jana Zárubová 

Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha

Epilepsie jako chronická onemocnění jsou převážně léčena chronickou farmakoterapií antie-

pileptiky v pravidelné udržovací denní dávce. U asi 70 % pacientů je možné dosáhnout kontroly 

záchvatů. Třicet procent pacientů je farmakorezistentních. Obě skupiny se mohou dostat do situace, 

kdy existuje reálně vyšší riziko záchvatu, nebo by jim výskyt záchvatu přinesl výrazné komplikace. 

Někteří pacienti mají z průběhu nemoci zkušenost, že pokud dostanou záchvat, bývá protrahovaný 

nebo následuje série záchvatů až status epilepticus. Takové situace vyžadují rychlou reakci, která 

zabrání komplikacím, nutnosti volat RZS a akutnímu převozu do nemocnice. 

Někteří pacienti s fokálními epilepsiemi mají záchvaty začínající epileptickou aurou. Pokud je 

aura dostatečně dlouhá, umožní jim aplikaci rescue medikace a zastavení rozvoje záchvatu.

Jiní pacienti znají spouštěče záchvatů, včetně psychicky vypjatých situací. Pokud mohou použít 

akutní farmakologickou pomoc, předejdou spuštění záchvatu/ů. 

Akutní, neboli rescue, medikace může být perorální, bukální, rektální. Cesty aplikace mají své 

výhody a nevýhody, které musí být individuálně zhodnoceny. Správně zvolená rescue medikace 

může pacientovi významně zlepšit kvalitu života. 
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Satelitní sympozium společnosti 

Alien technik s.r.o.
středa / 27. ledna 2016 / 15.40–16.25 hod.

Practical approach in patients with neuropathies – including 
neurophysiological and laboratory testings
prof. Dr. med. Christian Bischoff 

Munich, Germany

In patients with generalized neuropathies often a lot of investigations are performed to come 

to a final diagnosis with a definite etiology. This talk makes a proposal for a rational strategy in such 

patients which is based on clinical signs and symptoms as well as on electrophysiological tests. 

Going out from the results of both procedures a more rational selection of laboratory testing is 

recommended to increase the number of well defined neuropathies and avoid unnecessary tests. 

Přednáška s panelovou diskuzí
středa / 27. ledna 2016 / 14.00–15.30 hod.

Novinky v myopatologii aneb Jak číst svalovou biopsii v roce 2016 
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Přednáška (doplněná krátkými kazuistikami) bude informovat o možnostech moderní histopa-

tologické diagnostiky myopatií svalovou biopsií pomocí enzymové histochemie, imunohistologie 

svalové tkáně, elektronové mikroskopie a molekulárních metod. Zmíněny budou novinky v myo-

patologii v oblasti zánětlivých myopatií (hl. problematika imunitně zprostředkované nekrotizující 

myopatie) a metabolických myopatií (zejména vakuolárních – Pompeho nemoc, GNE myopatie), 

i změny v indikaci ke svalové biopsii při podezření na svalovou dystrofii v kontextu rozvoje ne-

invazivního molekulárně genetického testování. Přednáška by měla přinést odpovědi na otázky 

ohledně správného provedení svalové biopsie i informace o možnostech následných vyšetření 

svalové tkáně mimo histopatologickou laboratoř.

Workshop
středa / 27. ledna 2016 / 16.30–18.00 hod.

Neurorehabilitace
MUDr. Martina Kövári, Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Lucie Jirásková

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

Fyzioterapie je součástí komplexního konzervativního přístupu u pacientů s neurologickým 

deficitem. V rámci praktického semináře budou probrány různé možnosti polohování a jejich cíle, 

základní respirační techniky (kontaktní dýchání, reflexní dýchání, nácvik huffingu) a diskutována 

otázka, jak by měla vypadat intenzivní rehabilitační péče u akutních pacientů dle současných 

poznatků EBM.

V subakutním a chronickém stadiu jsou zařazeny postupy vedoucí k znovuobnovení porušené 

funkce. Zařazeny jsou analytické metody, které jsou pro pacienta jednoduché a dobře pochopitelné. 

Pohyb a pohybové chování je však u člověka děj složitější. Z toho důvodu integrujeme do terapie 

též metody globální (např. Dynamickou neuromuskulární stabilizaci, Vojtovu reflexní lokomoci, 
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Bobath koncept či Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci). Ve světle nejmodernějších techno-

logií bychom neměli opomenout využití přístrojů (WalkAide, chůzové chodníky, Balance master) 

a využívání dobře indikovaných kompenzačních pomůcek.

Periferní neuropatie
odborný garant doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

čtvrtek / 28. ledna 2016 / 9.00–10.30 hod.

Diagnostika a léčba diabetické polyneuropatie 
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Diabetická polyneuropatie (DPN) je jednou z nejčastějších a nejzávažnějších komplikací diabetu 

mellitu (DM), postihující až 50 % pacientů s tímto metabolickým onemocněním. Vyskytuje se častěji 

a časněji u pacientů s DM II. typu. Klinickému obrazu většinou dominuje postižení senzitivní s tzv. 

pozitivními (bolest, brnění, mravenčení, pálení) i negativními (necitlivost) symptomy. Motorické 

potíže bývají méně vyjádřeny. Poměrně časté jsou i příznaky dysfunkce autonomního systému. 

Diagnostika diabetické polyneuropatie se vedle anamnézy a klinického vyšetření opírá zejména 

o kondukční studie periferních nervů v rámci elektromyografického (EMG) vyšetření. Klinické i EMG 

vyšetření však umožní diagnostikovat pouze postižení silných myelinizovaných nervových vláken, 

zatímco pro diagnostiku postižení tenkých, málo myelinizovaných či nemyelinizovaných nervových 

vláken (které je u řady pacientů dominující nebo dokonce výhradní manifestací DPN a je klíčové 

pro rozvoj bolesti a autonomní dysfunkce) je nutné využít jiné metody. 

Morfologicky lze postižení tenkých nervových vláken hodnotit v kožní biopsii, která je dle 

aktuálních doporučení nejvýznamnější metodou v diagnostice tzv. neuropatie tenkých vláken 

(NTV), případně v rohovce (pomocí tzv. korneální konfokální mikroskopie). Hodnocení funkce 

tenkých nervových vláken umožňují některé modality tzv. kvantitativního testování senzitivity 

(quantitative sensory testing – QST – zejména vyšetření termického a algického čití), a dále testy 

autonomního nervového systému (např. hodnocení variability srdeční frekvence, test na nakloněné 

rovině či vyšetření potivosti). Autonomní testy však mají v diagnostice NTV i obecně DPN většinou 

nízkou senzitivitu.

Součástí diagnostického procesu DPN je také hodnocení neuropatické bolesti a dalších pozi-

tivních senzitivních symptomů pomocí specializovaných dotazníků. 

Základním terapeutickým opatřením DPN je co nejlepší kompenzace diabetu mellitu. V důsledku 

velmi přísných life-stylových opatření byla prokázána dokonce částečná reverzibilita diabetické 

neuropatie. Testována byla také řada preparátů s potenciálem zlepšení funkce periferních nervů. 

Pravděpodobně nejperspektivnějším z nich je kyselina alfa-lipoová (thioctová), i její efekt je však 

zřejmě jen hraničně významný. 

Klíčovou součástí terapie bolestivých forem DPN je terapie neuropatické bolesti. V té se uplatňují 

především antiepileptika (gabapentin, pregabalin) a antidepresiva (a to tricyklická – např. amitriptylin 

– a/nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu – např. duloxetin), případně 

opiodní analgetika (oxycontin). Využít lze také lokálně působící preparáty (lidocain či capsaicin). 

Periferní neuropatie v dětském věku
MUDr. Josef Kraus, CSc., MUDr. Ivana Perníková, Marie Brožová

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM – Praha Motol

Nemoci periferních nervů mohou být akutní či chronické. Lze je dělit podle postiženého typu 

periferního nervu (motorické, senzitivní, autonomní). Dle klasifikace jsou získané nebo hereditární. 

Některé mají kořenovou distribuci. Patologie rozlišuje demyelinizace nebo axonální léze.
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Akutní neuropatií je Bellova paréza. K akutním se řadí také porodní parézy brachiálního plexu. 

Ke genetickým patří hereditární neuralgická amyotrofie. Nejčastější zánětlivou neuropatií je AIDP 

– syndrom Guillain-Barré. Vzácnější je AMAN, AMSAN, Miller Fischerův syndrom či chronická CIDP. 

Kolem 70 % chronických neuropatií je hereditárních – HNSM typ I (demyelinizační CMT 1) a HMSN II 

(axonální CMT 2), případně HSAN. Získané senzitivní neuropatie jsou v dětství vzácné. Jsou známé 

při intoxikacích (organofosfáty, pyridoxin).

Při Friedreichově chorobě je senzitivní axonální neuropatie. Demyelinizační neuropatie je při 

leukodystrofiích (metachromatická nebo globoidní Krabbeho). Ale je i při kongenitální svalové 

dystrofii s deficitem merosinu.

Dříve jsme často zjišťovali demyelinizační neuropatii u pacientů s diabetes mellitus. Ke vzácným me-

tabolickým patří neuropatie při CCFDN (kongenitální katarakta, faciální dysmorfism, hypomyelinizační 

motoricko-senzitivní neuropatie), při akutní intermitentní porfyrii, kongenitální periniciózní anémii, při 

Refsumově chorobě. Mnohé mitopatie se také projevují periferní neuropatií. Toxickou neuropatii kdysi 

vyvolávala difterie. V souvislosti s chemoterapií se často diagnostikují a léčí bolestivé senzo-motorické 

demyelinizační i axonální neuropatie (CINP – chemotherapy induced). U pacientů s mukopolysacha-

ridózou není vzácná fokální neuropatie s kompresivním syndromem karpálního tunelu.

Diagnostika využívá především elektromyografii. Léčba neuropatií v dětském věku závisí na možnos-

tech, které souvisí s etiologií léze. Pokud je etiologie známa, může terapie základního onemocnění prospět 

periferní neuropatii. Při známé i neznámé etiologii lze funkci nervů zlepšit léčbou zaměřenou na zlepšení 

metabolizmu nervu. Dětem významně pomáhá rehabilitace, správné použití ortéz. Nenahraditelná je 

prevence těžkých kontraktur a deformit, které se objevují u neléčených, kdy poslední možností jsou 

operační korekce. Přítomnost poruchy čití a riziko automutilací vyžaduje použití ochranných pomůcek. 

Pokud není možné léčit neuropatii dle etiologie, lze ještě pomoci symptomatickou terapií.

Mononeuropatie na dolních končetinách
MUDr. Petr Ridzoň

Neurologické oddělení TN Praha 

Přednáška se obírá jak relativně častějšími a známějšími mononeuropatiemi a úžinovými syn-

dromy nervů na dolních končetinách: lézí n. tibialis v oblasti mediálního tarzálního tunelu, v oblasti 

plosky – Mortonovou metatarsalgií, mononeuropatií n. peroneus v oblasti peroneálního tunelu 

nebo předního tarzálního tunelu, tak meralgia parestetica nervi cutanei femoris lateralis a dalšími již 

velice vzácnými syndromy (sy. nervi ilioinquinalis, neuralgií n. genitofemoralis, neuralgií n. cutaneus 

femoris posterior, poškozením n. femoralis). Přednáška je doplněna obrazovými a anatomickými 

schématy inervace dolních končetin. 

Akutní autoimunitní neuropatie a plexopatie
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice a FZS, Univerzita Pardubice

Akutní formy autoimunitních neuropatií a plexopatií se vyznačují jednak humorální či buněčnou 

imunitní aktivitou namířenou proti různým složkám tkání periferního nervového systému a dále 

akutním rozvojem – do 4 týdnů. Vyznačují se charakteristickým klinickým syndromem, nálezem 

při neurofyziologickém vyšetření, často i zjištěním protilátek v séru, likvorovým nálezem. Vzhledem 

k autoimunitní patogenezi jsou z velké části léčitelné nebo cílenou terapií alespoň ovlivnitelné.

Akutní polyradikuloneuritida (Guillainův a Barrého syndrom – GBS) se vyznačuje vysokým výskytem 

infekce v předchorobí, akutním (i perakutním) rozvojem, proteino-cytologickou disociací v likvoru (často 

až v druhém týdnu nemoci) i různými (ale charakteristickými) neurofyziologickými nálezy. Typické akutní 

formy GBS se dělí na akutní zánětlivou demyelinizační polyradikuloneuritidu (AIDP), která je v Evropě 

nejčastější. Vyznačuje se téměř symetrickým postižením, ascendentním průběhem, postižením akrál-

ních částí nervových vláken a současně kořenů i spinálních ganglií. V distálních úsecích i proximálně je 
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kognitivními poruchami

Zkrácený souhrn údaj  o p ípravku VIZAMYL TM 400 MBq/ml utemetamol 
(18F) injek ní roztok.
Pro úplnou informaci viz plné zn ní schváleného SPC v R. Další informace na 
vyžádání.
SLOŽENÍ Injek ní roztok. Jeden ml injek ního roztoku obsahuje 400 MBq 

utemetamolu (18F) k referen nímu datu a hodin . TERAPEUTICKÉ INDIKACE 
Tento p ípravek je ur en pouze k diagnostickým ú el m. VIZAMYL je 
radiofarmakum indikované k pozitronové emisní tomogra i (PET) pro zobrazení 
hustoty -amyloidních neuritických plak  v mozku dosp lých pacient  s 
kognitivními poruchami, kte í jsou vyšet ováni na Alzheimerovu nemoc (AD) 
a jiné p í iny kognitivních poruch. VIZAMYL je t eba používat ve spojení s 
klinickým hodnocením. DÁVKOVÁNÍ A ZP SOB PODÁNÍ Doporu ená aktivita 
pro dosp lého lov ka (v etn  starších osob) je 185 MBq utemetamolu (18F) 
podaného intravenózn  (jako bolus injikovaný zhruba 40 sekund). Objem 
injekce má být v rozmezí 1-10 ml. KONTRAINDIKACE Hypersenzitivita na 
lé ivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORN NÍ 
A OPAT ENÍ PRO POUŽITÍ Pokud se projeví hypersenzitivita nebo anafylaktická 
reakce, je t eba podávání p ípravku ukon it. Snímky po ízené za použití 
p ípravku VIZAMYL smí interpretovat vyškolený pracovník za pomoci barevné 
stupnice Sokolo , Rainbow nebo Spectrum. Pozitivní snímek nep edstavuje 
nezávislé stanovení diagnózy AD ani jiné kognitivní poruchy. B hem prvních 

24 h po injekci je t eba omezit úzký kontakt s malými d tmi a t hotnými 
ženami. Je na zvážení podávat tento p ípravek pacient m s onemocn ním 
ledvin nebo jater, pacient m s dietou s nízkým obsahem sodíku nebo osobám 
závislým na alkoholu. INTERAKCE Nebyly provedeny žádné studie interakcí 
in vivo. T HOTENSTVÍ A KOJENÍ VIZAMYL m že být podán t hotným ženám 
pouze pokud o ekávaný p ínos vyšet ení vysoce p evažuje rizika pro matku 
a plod. Pokud je nezbytné podat p ípravek v období kojení, je t eba kojení 
p erušit na 24 h. B hem prvních 24 h po injekci je t eba omezit úzký kontakt 
s malými d tmi. NEŽÁDOUCÍ Ú INKY asté: návaly (zrudnutí), nevolnost, 
bolest na hrudi, zvýšený krevní tlak. Mén  asté: anafylaktoidní reakce, úzkost, 
závra , bolest hlavy, hypestezie, hypotonie, dysgeuzie (poruchy chuti), t es, 
otoky o í, vertigo, palpitace, bledost, dyspnoe, hyperventilace, podrážd ní 
hrdla, dyspepsie, nep íjemný pocit v oblasti b icha, diskomfort v dutin  ústní, 
zvracení, hypestezie v obli eji, pruritus, vyrážka, nap tí k že, otok obli eje, 
bolest zad, svalové nap tí, bolesti sval  a kostí, erektilní dysfunkce, pocit horka, 
astenie, únava, pocit nepohody, pocit chladna, bolest v míst  infuze, otok, 
pyrexie, snížená hladina glukosy v krvi, zvýšená hladina laktátdehydrogenásy v 
krvi, zvýšený po et neutro l , zvýšená dechová frekvence. Neznámé: indukce 
rakoviny. DOZIMETRIE Efektivní dávka pro dosp lého lov ka vyplývající z 
podání maximální doporu ené aktivity 185 MBq pro dosp lého o hmotnosti 70 
kg je p ibližn  5,9 mSv. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GE Healthcare 

Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Velká 
Británie REGISTRA NÍ ÍSLA EU/1/14/941/001, EU/1/14/941/002 DATUM 
REVIZE TEXTU srpen 2014. Výdej lé ivého p ípravku je vázán na léka ský 
p edpis. Lé ivý p ípravek je pln  hrazen z prost edk  ve ejného zdravotního 
pojišt ní. MÍSTNÍ ZASTOUPENÍ M.G.P. spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, 

eská republika, Tel. +420 577 212 140, Fax +420 577 212 724 

©2015 General Electric Company – Všechna práva vyhrazena.
GE a GE Monogram jsou ochranná známky
General Electric Company.
GE Healthcare je divize General Electric Company.
VIZAMYL je ochranná známka GE Healthcare Limited.
GE Healthcare Limited, Amersham Place, Little Chalfont,
Buckinghamshire, Velká Británie HP7 9NA
www.gehealthcare.com
Místní zastoupení:
M.G.P. spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, eská republika
www.mgp.cz
Reference:
1. VIZAMYL utemetamol (18F) 400 MBq/ml injek ní roztok EU stru ný souhrn 
vlastností produktu, srpen 2014. 05-2015 JB6382/OS CZECH REPUBLIC

Vizamyl_A4.indd   1 4.5.2015   18:49:59



www.neurologiepropraxi.cz20 27.–28. ledna 2016 / III. KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI 

POZNÁMKY
 

ABSTRAKTA
PARKINSONOVA NEMOC NENÍ JEN PROBLÉM POHYBU

hemato-nervová bariéra nejprostupnější, a proto je distální i proximální typ postižení. Axonální formy 

(čistě motorická – AMAN, motoricko-senzitivní – ASMAN) se vyznačují vazbou protilátek na axolemu 

v oblasti Ranvierova zářezu. U těchto forem však převažuje lehčí typ postižení s přechodnou poruchou 

vedení na axolemně (reversible conduction failure – RCF) a méně časté jsou závažné formy s rozvojem 

Wallerovy degenerace. V současné době je metodika neurofyziologického vyšetření, a tím i rozlišení ty-

pických forem velmi dobře propracována. Mezi fokální a atypické formy GBS patří Miller-Fisherův syndrom 

(MFS), pharyngo-cerviko-brachiální forma (PCB), postižení kraniálních nervů či paraparetická forma GBS.

Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie s akutním začátkem (A-CIDP) je nejčastější 

diferenciální diagnózou GBS. Vyznačuje se akutním začátkem, téměř symetrickým postižením distální 

i současně proximálních periferních nervových struktur, pozitivně reaguje na léčbu GBS – tedy na vy-

soké dávky imunoglobulinů i na léčebnou plazmaferézu. Na rozdíl od GBS však nedosahuje rozvoj 

paréz takového stupně, nemoc progreduje (po určitém zlepšení po akutní léčbě) po více než 9 týdnů 

od vzniku, nebývá postiženo respirační svalstvo, je méně lézí kraniální nervů, proteino-cytologická 

disociace je přítomna již v prvém týdnu onemocnění. A-CIDP je možno rozlišit i v akutním stadiu 

na podkladě neurofyziologického vyšetření (např. je delší trvání distálního sumačního svalového 

potenciálu – CMAP, jsou již projevy nejen demyelinizace ale i remyelinizace – např. časová disperze 

CMAP). V léčbě nemocní s A-CIDP dobře reagují na vysoké dávky kortikoidů.

Jsou opakovaně popisovány akutní formy multifokální motorické neuropatie s kondukčními bloky 

(MMN). Tyto akutní formy se vyznačují rychlým rozvojem paréz (do 2 měsíců), jsou častěji postiženy 

kraniální i brániční nervy s poruchou dýchání, při EMG vyšetření je vyšší výskyt fascikulací i myokymií.

Akutní motorická neuropatie s bloky vedení je vlastně určitou formou GBS. Nevytváří se změna rych-

losti vedení, nejsou známky demyelinizace a remyelinizace (např. časová disperze, snížení rychlosti vedení 

senzitivními i motorickými vlákny). Po léčbě imunoglobuliny či plazmaferéze dochází k odeznění bloků.

Neuropatie plexus brachialis autoimunitního původu je poměrně častá. Vyznačuje se před-

chozí infekcí či vakcinací, objeví se v průběhu noci velké bolesti v lopatce a rameně, přitom nejsou 

omezeny pasivní pohyby v ramenním kloubu či krční páteři. Bolesti trvající i několik týdnů. Parézy 

a atrofie svalů se vyvíjejí již v průběhu několika dnů. V akutním stadiu (v době trvání bolestí) je in-

dikováno intravenózní podání kortikoidů ve vyšších dávkách. Průběh je však dlouhodobý, zlepšení 

atrofií a paréz velmi pomalé, a ještě po 3 letech nedochází k úpravě u více než 10 % nemocných.

Parkinsonova nemoc není jen problém pohybu
odborný garant prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

čtvrtek / 28. ledna 2016 / 11.30–13.00 hod.

Parkinsonova nemoc není jen porucha hybnosti
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 

1. LF a VFN v Praze

Parkinsonova nemoc (PN) je pomalu progredující neurodegenerativní choroba. Patogenetickým 

mechanizmem vzniku hlavních motorických projevů PN je odumírání dopaminergních buněk 

v substantia nigra s následným deficitem dopaminu ve striatu. 

PN se však projevuje nejen motorickými, ale též non–motorickými příznaky. Příznaky non–mo-

torické jsou především vegetativní poruchy, poruchy spánku, různé psychopatologické projevy, 

senzitivní a senzorické symptomy aj. Tyto projevy se mohou objevovat již velmi časně v počínajících 

fázích, obvykle však dominují v pokročilých stadiích PN.

Naprostá většina non-motorických symptomů nevzniká v přímé souvislosti s deficitem dopami-

nu, a proto reaguje velmi omezeně či zcela nereaguje na dopaminergní terapii a vzdoruje i dalším 

terapeutickým snahám. V pozdních stadiích PN se přitom právě tyto příznaky stávají nejzávažnějšími 

zdroji invalidizace.



FABRYHO CHOROBA BY MOHLA BÝT PŘÍČINOU
MOZKOVÉ MRTVICE NEBO PERIFERNÍCH KOMPLIKACÍ
U Fabryho choroby lze pozorovat cerebrovaskulární (CV)
a periferní neurologické symptomy — včetně závažných případů1–8

• CV abnormality zahrnují: • zvýšený regionální průtok krve mozkem1

             • změny vertebrobazilárních cév1

             • nespecifické léze v bílé hmotě2

• Průměrný věk nástupu obtíží je 33,5 roku u mužů a 41,4 roku u žen3

Fabryho choroba je lysosomální střádavé onemocnění vázané na chromozom X, způsobené deficitem enzymu 
alfa-galaktosidázy A. Deficit enzymu vede k patologickému hromadění lipidu globotriaosylceramidu (Gb3)
v buňkách mnoha orgánových systémů, což může mít za následek poškození orgánu a předčasné úmrtí.6,8

U pacientů se může projevit řada subjektivních i objektivních příznaků, které velmi znesnadňují definitivní 
diagnózu. Lidé trpící Fabryho chorobou mohou na správnou diagnózu čekat mnoho let; výrazně se tím 
zhoršuje zdravotní stav pacienta a jeho prognóza, včetně rizika cévních mozkových příhod a periferních 
neurologických komplikací.3

Dle dat z registru Fabry
Outcome Survey (n=388)4

byla mozková mrtvice či
tranzitorní ischemická ataka 
evidována u 13% pacientů.

Pulvinární hyperintenzita v T1

MRI pacienta s Fabryho chorobou.
Upraveno podle Ginsberga a kol., 2006.2

NEURČENÁ DIAGNÓZA BY MOHLA ZVÝŠIT RIZIKO
MOZKOVÉ MRTVICE NEBO ISCHEMICKÉ ATAKY

Kód: CEEC/LO/REP/14/0029
Datum přípravy: říjen 2014

Shire Czech s. r. o., Evropská 136/810, Praha 6, Česká republika
Tel.: +420 226 807 112 /113, mail: info-czech@shire.com, www.shire.com
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• Periferní neurologické symptomy zahrnují:
   • akroparestezii, zejména na rukou a nohou5,6

   • záchvaty pálivé nebo šlehavé bolesti5,6

   • hypohidrózu
   • intoleranci tepla
• Snížená schopnost pocení přispívá ke špatné
   toleranci zátěže a tepla7

• Záchvat bolesti může být vyvolán změnou teploty
   nebo stresem5,8

KONTAKTNÍ CENTRUM:KONTAKTNÍ CENTRUM: II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze,
vedená prof. MUDr. Alešem Linhartem, DrSc. • Ambulance pro léčbu Fabryho choroby se nachází na poliklinice VFN –
Karlovo náměstí 32, Praha 2 • Vedoucí lékař centra: MUDr. Lubor Goláň
Kontakt na pracoviště: +420 224 961 111 (centrála) • +420 800 26 36 36 (zelená linka)
+420 224 966 711 (ambulance) • +420 224 966 343 (sestra)

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA www.focusonfabry.cz
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ABSTRAKTA
PARKINSONOVA NEMOC NENÍ JEN PROBLÉM POHYBU

Zásady vyšetření kognice u Parkinsonovy nemoci
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum kognitivních neurověd 

1. LF a VFN v Praze

Pacienti s Parkinsonovou nemocí (PN) trpí kromě postižení motoriky také celou řadou nonmo-

torických obtíží. Mezi nimi hrají důležitou roli poruchy kognitivních funkcí, vedoucích někdy až 

k rozvinutí syndromu demence. Syndrom demence u PN je předcházen obdobím, kterému se říká 

mírná kognitivní porucha. Pacienti trpící mírnou kognitivní poruchou jsou ve vyšším riziku rozvoje 

syndromu demence, zároveň mohou být i citliví na některé druhy medikace používané pro léčbu 

motorických příznaků PN. 

Neuropsychologické vyšetření kognice u pacientů s PN by mělo vycházet z platných doporučení 

pro diagnostiku mírné kognitivní poruchy u PN (PN-MCI). Tato doporučení uvádějí vhodné diagnos-

tické nástroje i postupy pro screeningové (úroveň 1) i komplexní (úroveň 2) neuropsychologické 

vyšetření. Doporučujeme v České republice validované škály i postupy, pro screeningovou úroveň 

je to Montrealský kognitivní test (MoCA) a Mattisova škála demence, druhá revize (DRS2). 

Pro komplexní vyšetření neuropsychologickou baterií jsou platné principy tvorby neuropsycho-

logické baterie, kdy základ tvoří analýza pěti základních kognitivních domén: 1. Pozornosti a pra-

covní paměti, 2. Exekutivních funkcí, 3. Paměti a učení, 4. Fatických funkcí a za 5. Vizuospaciálních 

schopností. Každá doména by měla být vyšetřena 2 vhodnými a specifickými testy, celá baterie 

by tedy neměla přesáhnout 10 neuropsychologických testů. Výběr testů je odpovědností klinika, 

měl by ovšem vycházet ze znalosti o tom, které metody se osvědčily jako dostatečně senzitivní 

a specifické při odhalování kognitivního deficitu u PN a zároveň mají dostupné kvalitní české normy 

či alespoň validační studii.

Kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci jsou bohužel časté a výrazně ovlivňující kvalitu 

života pacientů. Proto zejména jejich časná diagnostika může napomoci ke zlepšení predikce dalšího 

vývoje kognitivní výkonnosti pacientů na individuální úrovni a umožňuje tak včasný preventivní 

zásah například ve změně medikace. Důležitou roli pak může sehrát i vhodně zvolená terapeutická 

strategie například v podobě kognitivní rehabilitace, poradenství pro pacienta i jeho rodinu či další 

podpůrné formy nefarmokologické léčby. 

Psychopatologie Parkinsonovy nemoci
MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Parkinsonova nemoc (PN) je typické neuropsychiatrické onemocnění; kromě základních moto-

rických symptomů s sebou nese i bohatou doprovodnou psychopatologii. Mezi „nativní“ symptomy 

PN řadíme bradyfrenii, depresi s anxietou a izolované kognitivní deficity ústící někdy až do demence. 

Další část psychopatologie má příčinnou souvislost s antiparkinsonskou léčbou: polékové psy-

chotické stavy, porucha kontroly impulzů (ICD; zahrnuje gamblerství, hypersexualitu, kompulzivní 

nakupování, kompulzivní přejídání, punding) a dopamin-dysregulační syndrom (DDS). Specifickou 

problematiku představují psychické komplikace po zavedení hluboké mozkové stimulace (DBS). 

Léčba deprese je podobná jako u depresivních syndromů jiné etiologie; lékem volby jsou 

antidepresiva ze skupiny SSRI. V léčbě kognitivních deficitů se uplatňují inhibitory acetylcholines-

terázy. Při řešení psychotických stavů je velmi důležitá správná strategie antiparkinsonské léčby, 

zejména její včasná redukce; v dalším kroku lze podat kognitiva a/nebo atypická antipsychotika. 

Pro management ICD a DDS nejsou zatím standardizované postupy, přístup je ryze individuální, 

vždy by však měl být multidisciplinární. Komplikace související s DBS by se v současné době měly 

řešit pouze ve specializovaných centrech.
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LEMTRADA 
Nový přístup k léčbě RS1

... aktivní život s RS

sanofi -aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 086 111, fax: +420 233 086 222, e-mail: offi cecz@genzyme.com
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Zkrácená informace o přípravku: LEMTRADA
   Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí 

účinky. 
Název přípravku: LEMTRADA 12 mg koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje alemtuzumabum 12 mg v 1,2 ml (10 mg/ml). Farmakoterapeutická skupina: Selektivní 
imunosupresiva, ATC kód: L04AA34. Indikace: Léčba dospělých pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) v aktivním stádiu defi novaným klinickými příznaky nebo nálezem 
daným zobrazovacími metodami. Dávkování a způsob podání: Léčba má být zahájena a sledována neurologem se zkušenostmi v léčbě pacientů s RS. Před léčbou. Pacientům by měla být po dobu 
prvních 3 dnů každého léčebného cyklu bezprostředně před podáním podána premedikace kortikosteroidy, lze rovněž zvážit premedikaci antihistaminiky a/nebo antipyretiky. Všem pacientům 
by měla být podávána perorální profylaxe herpetické infekce zahájená první den každého léčebného cyklu a trvající do uplynutí nejméně 1 měsíce od ukončení léčebného cyklu. Způsob podání: 
Doporučená dávka je 12 mg/den podávaná nitrožilní infuzí ve 2 léčebných cyklech. Úvodní léčebný cyklus: 12 mg/den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů (celková dávka 60 mg). Druhý léčebný cyklus: 
12 mg/den po dobu 3 po sobě jdoucích dnů (celková dávka 36 mg) podaných 12 měsíců po úvodním léčebném cyklu. Doporučuje se následné bezpečnostní sledování pacientů od zahájení léčby 
až do uplynutí 48 měsíců po poslední infuzi. Pacienti musí dostat Kartu pacienta a Příručku pro pacienta a musí být informováni o rizicích. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo 
na kteroukoli pomocnou látku. Infekce virem lidské imunodefi cience (HIV). Zvláštní upozornění a opatření: Autoimunita: Léčba může vést k vytvoření autoprotilátek a zvýšení rizika autoimunitně 
podmíněných stavů, včetně imunitní trombocytopenické purpury (ITP), poruch štítné žlázy nebo ojediněle nefropatií (např. onemocnění s tvorbou protilátek proti bazální membráně glomerulů). 
U pacientů s jiným předchozím autoimunitním onemocněním než je RS je třeba dbát opatrnosti, ačkoliv dostupná data naznačují, že po léčbě alemtuzumabem nedochází ke zhoršení tohoto již 
dříve přítomného autoimunitního onemocnění. Většina pacientů ve studiích s RS prodělala lehké až středně závažné IAR během a/nebo až do 24 hodin po podání, které často zahrnovaly bolest 
hlavy, vyrážku, pyrexii, nauzeu, kopřivku, pruritus, insomnii, třesavku, zrudnutí, únavu, dyspnoi, dysgeuzii, hrudní diskomfort, generalizovanou vyrážku, tachykardii, dyspepsii, závrať a bolest. 
Doporučuje se pacienty premedikovat, aby se zmírnil účinek reakcí na infuzi. K IAR může u pacientů dojít navzdory premedikaci. Pokud dojde k závažným reakcím na infuzi, zvažte okamžité pře-
rušení podávání nitrožilní infuze. U 71 % pacientů se objevily infekce ve srovnání s 53% u pacientů léčených aktivním komparátorem v klinických studiích, byly převážně lehké až středně závažné. 
Infekce, které se u pacientů objevovaly častěji než u pacientů na IFNB 1a, zahrnovaly nazofaryngitidu, infekci močových cest, infekci horních dýchacích cest, sinusitidu, herpes labialis, chřipku 
a bronchitidu. Je třeba postupovat s opatrností u pacientů s dříve přítomnou a/nebo stávající malignitou. Doporučuje se provést lokální imunizaci alespoň před zahájením léčby a u pacientů, kteří 
neprodělali plané neštovice, provést test na VZV protilátky. Laboratorní testy by měly být prováděny v pravidelných intervalech po dobu 48 měsíců po posledním léčebném cyklu, aby se zajistilo 
zjištění časných známek autoimunitního onemocnění. Kompletní krevní obraz s diferenciálem (před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech), hladiny sérového kreatininu (před zahájením 
léčby a poté v měsíčních intervalech), mikroskopická analýza moči (před zahájením léčby a poté v měsíčních intervalech), test funkce štítné žlázy, jako je hladina tyreostimulačního hormonu (před 
zahájením léčby a poté každé 3 měsíce). Při léčbě vyššími dávkami alemtuzumabu u pacientů bez RS se objevily závažné IAR (bronchosparmus), krvácivé reakce, srdeční poruchy. Interakce: 
U pacientů s RS nebyly vedeny žádné formální studie lékových interakcí s přípravkem za použití doporučené dávky. V kontrolované klinické studii u pacientů s RS nedávno léčených interferonem 
beta a glatiramer acetátem bylo nutné léčbu přerušit 28 dnů před zahájením léčby přípravkem. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku by měly během léčebného cyklu a dále po dobu 
4 měsíců po jejím ukončení používat účinná antikoncepční opatření. Přípravek lze podávat během těhotenství pouze v případě, že potenciální přínos odůvodní možné riziko pro plod. Onemocnění 
štítné žlázy představuje u těhotných žen zvláštní riziko. Není známo, zda je alemtuzumab vylučován do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Účinky na schopnost řídit 
a obsluhovat stroje: Některé z IAR (např. závrať) mohou dočasně ovlivnit schopnost pacienta řídit a obsluhovat stroje a je třeba dbát opatrnosti až do jejích odeznění. Nežádoucí účinky: Infekce 
horních dýchacích cest, infekce dolních dýchacích cest, herpes zoster, gastroenteritida, herpes labialis, orální kandidóza, vulvovaginální kandidóza, chřipka, ušní infekce, infekce močových cest, 
lymfopenie, leukopenie, lymfadenopatie, syndrom uvolňování cytokinů, Basedowova choroba, hypertyreóza, autoimunitní tyreoiditida, hypotyreóza, struma, pozitivní protilátky proti štítné žláze, 
bolest hlavy, insomnie, úzkost, relaps RS, závrať, hypestezie, parestezie, tremor, dysgeuzie, rozmazané vidění, vertigo, tachykardie, bradykardie, palpitace, zrudnutí, hypotenze, hypertenze, dysp-
noe, kašel, epistaxe, orofaryngeální bolest, nauzea, bolest břicha, zvracení, průjem, dyspepsie, stomatitida, kopřivka, vyrážka, pruritus, erytém, ekchymóza, alopecie, hyperhidróza, akné, myalgie, 
svalová slabost, artralgie, bolest zad, bolest v končetině, svalové spazmy, bolest krku, proteinurie, hematurie, menoragie, nepravidelná menstruace, pyrexie, únava, hrudní diskomfort, třesavka, 
bolest, periferní edém, astenie, chřipkovité příznaky, malátnost, bolest v místě infuze, kontuze. Méně časté: zubní infekce, herpes genitalis, onychomykóza, imunitní trombocytopenická purpura, 
trombocytopenie, snížený hemoglobin, snížený hematokrit, deprese, smyslové poruchy, hyperestezie, konjunktivitida, pocit sevření hrdla, škytavka, podráždění v krku, zácpa, gastroezofageální 
refl ux, krvácení z dásní, dysfagie, zvýšená aspartátaminotransferáza, puchýře, noční poty, cervikální dysplazie, amenorea, pokles tělesné hmotnosti. Předávkování: Antidotum při předávkování 
není známo. Léčba zahrnuje přerušení podávání přípravku a podpůrnou léčbu. Doba použitelnosti a podmínky pro uchovávání: Koncentrát: 3 roky, uchovávejte v chladničce (2 –8 °C). Chraňte 
před mrazem. Naředěný roztok: Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 2 –8 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit 
okamžitě. Druh obalu a obsah balení: Přípravek je dodáván v čiré 2ml skleněné injekční lahvičce s butylovou gumovou zátkou a hliníkovým těsněním s plastovým odtrhávacím víčkem. Velikosti 
balení: krabička s 1 injekční lahvičkou. Držitel rozhodnutí o registraci: Genzyme Therapeutics Ltd 4620 Kingsgate, Cascade Way, Oxford Business Park South, Oxford OX4 2SU, Velká Británie. 
Registrační číslo:  EU/1/13/869/001.  Datum revize textu: 17. 12. 2013. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Jen na lékařský předpis s omezením. Souhrn údajů 
o přípravku obdržíte na adrese: sanofi -aventis, s.r.o., Evropská 846/1764, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222. Určeno pro odbornou veřejnost. Podrobné informace o tomto léčivém 
přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Reference: 1. SPC Lemtrada, poslední revize textu 12/2013. 
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* AUBAGIO®, jedna tableta jednou denně, 
s jídlem nebo samostatně, pro pacienty 
s relaps-remitentní RS1

Diskrétní léčba RS*

 Zkrácená informace o přípravku: AUBAGIO®

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Název pří-
pravku: AUBAGIO® 14 mg potahované tablety. Složení: Terifl unomidum 14 mg v jedné potahované tabletě. Indikace: Léčba dospělých pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS). Dávková-

ní a způsob podání: Doporučovaná dávka je 14 mg jednou denně. Porucha funkce jater: Terifl unomid je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou jater. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost přípravku 
AUBAGIO® u dětí a dospívajících ve věku od 10 do 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Tablety jsou určeny k perorálnímu podání, je třeba je polknout vcelku a zapít vodou. Lze užívat s jídlem nebo samostatně. 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třídy C). Těhotné ženy a ženy ve fertilním věku, které během léčby 
teriflunomidem nepoužívají spolehlivou antikoncepci. Před začátkem léčby je nutné vyloučit těhotenství. Kojící ženy. Pacienti se závažnými imunodeficitními stavy, s významně narušenou funkcí kostní dřeně nebo 
významnou anémií, leukopenií, neutropenií nebo trombocytopenií, se závažnou aktivní infekcí, a to až do vyléčení tohoto stavu. Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin podstupující dialýzu, závažnou hypo-
proteinemií. Zvláštní upozornění a opatření: Monitorování: Před zahájením léčby a během léčby terifl unomidem je zapotřebí vyšetřit a monitorovat: krevní tlak, alaninaminotransferázu (ALT/SGPT), úplný krevní 
obraz včetně diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček.Eliminace terifl unomidu z plazmy trvá v průměru 8 měsíců. Může však trvat až 2 roky. Po ukončení léčby terifl unomidem lze použít 
zrychlenou eliminaci. U pacientů léčených terifl unomidem byly pozorovány zvýšené hladiny jaterních enzymů, většinou v průběhu prvních 6 měsíců od začátku léčby. Hladinu jaterních enzymů je třeba monitorovat 
každé dva týdny v průběhu prvních 6 měsíců od začátku léčby a následně pak každých 8 týdnů nebo dle klinických známek a příznaků. Pokud existuje podezření na poškození jater, u závažných hematologických 
reakcí včetně pancytopenie nebo pokud se rozvine ulcerózní stomatitida nebo se objeví kožní a/nebo slizniční reakce s podezřením na možnost generalizace, léčbu teriflunomidem je nutné ukončit. Opatrnosti je 
třeba u pacientů, kteří požívají ve větší míře alkohol. Terifl unomid se nemá používat u pacientů se závažnou hypoproteinemií. Během léčby terifl unomidem může dojít ke zvýšení krevního tlaku. U pacientů se závaž-
nou aktivní infekcí je nutné zahájení léčby terifl unomidem odložit až do vyléčení. Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je nutné zvážit pozastavení léčby stejně tak, pokud se rozvine potvrzená periferní 
neuropatie. Respirační reakce: V klinických studiích nebyly hlášeny žádné případy intersticiálních plicních onemocnění při léčbě terifl unomidem. Plicní příznaky jako perzistující kašel nebo dyspnoe mohou být dů-
vodem k přerušení léčby a dalšímu vyšetření. Byl zjištěn mírný pokles počtu bílých krvinek o méně než 15 % od výchozích hodnot. U pacientů s již existující anémií, leukopenií a/nebo trombocytopenií a u pacientů 
s narušenou funkcí kostní dřeně nebo pacientů s rizikem útlumu funkce kostní dřeně existuje zvýšené riziko rozvoje hematologických poruch. Při výskytu závažných kožních reakcí je třeba přerušit léčbu, zahájit 
rychlou eliminaci a dále nepodávat terifl unomid. Při přechodu pacientů z natalizumabu na přípravek je nutné postupovat opatrně. Na základě poločasu fi ngolimodu je třeba pacienta ponechat 6 týdnů bez léčby. 
Protože přípravek obsahuje laktózu, pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí galaktózy, vrozeným defi citem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy by jej neměli užívat. Interakce: Silné induktory cytochromu 
CYP a transportérů (např. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin a třezalka tečkovaná), je nutné během léčby teriflunomidem používat opatrně. Kolestyramin a aktivní uhlí způsobují rychlé a významné 
snížení plazmatické koncentrace terifl unomidu. Pokud není přímo vyžadována urychlená eliminace, doporučuje se pacientům během léčby tyto přípravky neužívat. Během léčby terifl unomidem je nutné používat 
opatrně léčivé přípravky metabolizované cytochromem CYP2C8 (např. repaglinid, paklitaxel, pioglitazon nebo rosiglitazon), CYP1A2 (např. duloxetin, alosetron,theofylin a tizanidin) i v kombinaci se substráty OAT3 
(např. cefaklor, benzylpenicilin, ciprofl oxacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotrexát nebo zidovudin), při podávání substrátů BCRP (např. methotrexátu, topotekanu, sulfasalazinu, daunorubici-
nu nebo doxorubicinu) a inhibitorů HMG-CoA reduktázy, zejména ze skupiny OATP (např. simvastatinu, atorvastatinu, pravastatinu, methotrexátu, nateglinidu, repaglinidu či rifampicinu). Je nutné zvážit typ a dávku 
perorální antikoncepce, jež se bude v kombinaci s terifl unomidem užívat. Doporučuje se pečlivě monitorovat INR při kombinované léčbě warfarinem a terifl unomidem. Při podávání rosuvastatinu v kombinaci s te-
rifl unomidem se doporučuje snížit dávku rosuvastatinu na 50  %. Fertilita, těhotenství a  kojení: Terifl unomid je v  těhotenství a během kojení kontraindikován. Ženy ve fertilním věku musí během léčby 
teriflunomidem a po ní používat účinnou antikoncepci. Ženy, které užívají teriflunomid a chtějí otěhotnět, mají léčbu ukončit a doporučuje se provést zrychlenou eliminaci. U mužů ani u žen se neočekává žádný 
účinek na fertilitu. Nežádoucí účinky: chřipka, infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, parestezie, zvýšená hladina ALT, průjem, nauzea, alopecie, bronchitida, sinusitida, faryngitida, cystitida, virová 
gastroenteritida, orální herpes, zubní infekce, laryngitida, tinea pedis, neutropenie, mírné alergické reakce, úzkost, ischias, syndrom karpálního tunelu, hyperestezie, neuralgie, periferní neuropatie, hypertenze, 
zvracení, bolest zubů, vyrážka, akné, muskuloskeletální bolest, myalgie, polakisurie, menoragie, bolest, zvýšená gamaglutamyltransferáza (GGT), zvýšená aspartátaminotransferáza, snížení tělesné hmotnosti, sníže-
ný počet neutrofi lů, snížený počet leukocytů, bolest po traumatu. Předávkování: Při předávkování se doporučuje podání kolestyraminu nebo aktivního uhlí, které urychlí eliminaci. Doba použitelnosti a podmín-
ky pro uchovávání: 3 roky, přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah balení: blistry v pouzdrech (14 a 28 potahovaných tablet) balených v krabičkách po 14, 28, 84. Držitel 
rozhodnutí o registraci: sanofi -aventis groupe, 54, rue La Boétie, F-75008 Paris, Francie. Registrační číslo: EU/1/13/838/001-5. Datum revize textu: 19.06.2015. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou 
informací o přípravku. Jen na lékařský předpis. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi -aventis, s.r.o., Evropská 846/1764, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222. Určeno pro odbornou 
veřejnost. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou rovněž k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. Přípravek je vydáván na 
předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Reference: 1. SPC AUBAGIO®, poslední revize textu 06/2015. 
Materiál je určen pro odbornou veřejnost.


