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Zoznam použitých skratiek
ACTH

– adrenokortikotropný hormón

AchR

– acetylcholínový receptor

AE

– antiepileptikum

AMAN

– akútna motorická axonálna neuropatia

AS

– Apgarovej skóre

BOE

– benígna okcipitálna epilepsia

BECT

– benígna epilepsia s centro-temporálnymi hrotmi

CSWS

– kontinuálne výboje hrotu a vlny po as spánku

CT

– po íta ová tomografia

CK

– kreatínkináza

CMAP

– komponent svalového ak ného potenciálu EMG

DK

– dolné kon atiny

DNK

– deoxyribonukleová kyselina

DNET

– dysembryoblastický neuroepiteliálny tumor

EEG

– elektroecenfalografia

EMG

– elektromyografia

ESES

– elektrický status epilepticus v pomalom spánku

FK

– febrilné k e

GBS

– Guillain-Barrého syndróm

GCS

– Glasgov coma scale

GTKZ

– generalizované tonicko-klonické záchvaty

HK

– horné kon atiny

HV

– hrot–vlna

JME

– juvenilná myoklonická epilepsia

KMS

– kongenitálny myastenický syndróm

LKS

– Landau-Kleffnerov syndróm

MR

– magnetická rezonancia

OA

– osobná anamnéza

PMR

– psychomotorická retardácia

RA

– rodinná anamnéza

T–K

– tonicko-klonické

TO

– terajšie ochorenie

USG

– ultrasonografia

VVCH

– vrodená vývojová chyba

WS

– Westov syndróm
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Úvod
Detská neurológia je nadstavbový odbor pre pediatriu a neurológiu a svojím zameraním je vysoko špecializovaná. Zaoberá sa získanými alebo vrodenými poruchami centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Svojím špeciálnym zameraním je odlišná od neurológie dospelých a zah a vývojovú
neurológiu a s ou spojené poruchy: mentálnu a motorickú retardáciu a jej prí iny, genetické syndrómové postihnutia a VVCH mozgu i miechy. Sleduje postupy v neonatológii a nové trendy v starostlivosti o novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnos ou a všetky úskalia jeho v asného vývoja. Dispenzarizuje ve kú skupinu detí s epilepsiou. Vývoj v oblasti klasifikácie epilepsie nás neustále posúva
i v etiologických aspektoch. Epileptické syndrómy a epileptické encefalopatie tvoria osobitnú kapitolu
detského veku. Zápalové postihnutia CNS v posledných desiatich rokov predstavujú samostatnú skupinu s viacerými nozologickými jednotkami, infek né i neinfek né ako skleróza multiplex
a iné autoimúnne podmienené zápalové ochorenia. Neurorádiológia a problematika detských ischémií,
tumorov, dysplastických lézií mozgu je nová výzva pre detských neurológov.

as nervosvalových

ochorení vrodených a získaných bola vždy v centre záujmu nášho odboru a je ním zvláš teraz, ke sa
rtajú nové možnosti lie by. Neurodegeneratívne a metabolické ochorenia sa asto manifestujú neurologickou symptomatológiou, ich rozpoznávanie je tiež sú as ou nášho odboru. Podie ame sa na tvorbe
registrov zriedkavých chorôb a sledujeme ich aktuálne lie ebné trendy.
Cie om u ebných textov je ukáza na niektoré aspekty našej práce, priblíži študentom medicíny, ale
aj za ínajúcim pediatrom formou kazuistík okruh niektorých neurologických chorôb, tých naj astejších ale i zriedkavých, ktoré možno uvidia len tu. Na konkrétnych príkladoch sme vysvetlili niektoré
diagnostické a terapeutické postupy a priblížili prácu detského neurológa. Myslíme, že materiál bude
vhodnou pomôckou pri štúdiu.
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1. kazuistika:

Westov syndróm – epileptická encefalopatia doj iat

RA: otec a starší brat sú zdraví, matka sa po as tehotnosti lie ila na ochorenie štítnej ž azy. Epilepsia,
ani iné neurologické ochorenia sa v rodine nevyskytujú.
OA: die a je z II. fyziologickej gravidity, pôrod v termíne záhlavím, p. hmotnos 3500g, p. d žka
51cm, AS 10/10, popôrodná adaptácia v norme. Psychomotorický vývoj do 6. mesiaca bol primeraný:
otá al sa na brucho, chytal hra ky rukami, sledoval, džavotal. Doteraz chorý nebol, úrazy nemal, o kovanie pod a o kovacieho kalendára.
TO: vo veku 6 mesiacov matka spozorovala ú aky. V priebehu d a sa v bdelom stave objavili stavy
s poruchou vnímania, v sérii 30 až 50 prudkých pohybov, so symetrickým rozhodením a natiahnutím
horných kon atín. Tieto série sa opakovali 4-krát v priebehu d a a neboli viazané na spánok ani stravu. Od objavenia záchvatov sa psychomotorický vývoj zastavil, niektoré innosti zabudol, menej sa
usmieval, vymizol sociálny kontakt. Die a bolo prijaté do rajónnej nemocnice. Na EEG bol epileptický nález s obrazom diskontinuálnej aktivity s úsekmi hrotov a výbojov komplexov hrotu a vlny, ktorá
sa striedala s útlmom až vymiznutím elektrickej aktivity,

o je pozitívny nález pre epilepsiu

s infantilnými spazmami. Neskôr v EEG bola prítomná patologická aktivita charakteru hypsarytmie.
Antiepileptická lie ba vigabatrínom, klonazepamom, karbamazepínom, valproátom a topiramátom
bola bez efektu. Na MRI v 8.mesiaci veku bola normálna štruktúra mozgu. Pre neúspech v lie be sme
die a ako 9-mesa né prijali na Kliniku detskej neurológie DFNsP v Bratislave. Objektívne mal chlapec známky oneskorovania vývoja, kineziologicky zodpovedajúce II. trimenonu. Video-EEG monitorovanie zachytilo epileptický záchvat s rýchlou abdukciou semiflektovaných horných kon atín s EEG
korelátom generalizovanej vysokej pozitívnej théta vlny a objektivizovalo prítomnos infantilných
spazmov. V EEG v bdelom stave bol nález hypsarytmie, s nepravidelnou základnou aktivitou s théta
a delta vlnami a po etnými generalizovanými asynchrónnymi komplexami hrotu a vlny, v spánku bola
aktivita diskontinuálna s úsekmi oploštenia základnej aktivity. Etiologicky sme nezistili DMP a opakované MR vyšetrenie vylú ilo štrukturálne zmeny mozgu (VVCH mozgu, tuberóznu sklerózu, ischemické poškodenie mozgu). Stav sme hodnotili ako idiopatickú formu Westovho syndrómu
a odporu ili sme lie bu syntetickým adrenokortikotropným hormónom (ACTH – Synacthen Depot).
Po vysadení neú innej AE lie by, kombinácie topiramátu a vigabatrínu sme po as hospitalizácie podávali ACTH v dávke 0,5mg/ de i.m. 14 dní denne a po prepustení ešte 6 týžd ov s postupne sa znižujúcou frekvenciou podávania. Od 4. d a bolo die a bez záchvatov a v kontrolnom EEG nebola zaznamenaná epileptiformá aktivita. Objavili sa poruchy spánku s insomniou, predráždenos , nadmerná
chu do jedla s priberaním na hmotnosti a cushingoidný habitus ako nežiadúce ú inky ACTH lie by,
ktoré si však nevyžadovali redukciu dávky. Lie ba je dlhodobá a preto pred ukon ením lie by ACTH
7

bol ordinovaný valproát (zabezpe ovacie antiepileptikum). V kontrolnom vyšetrení o 3 a 6 mesiacov
bolo die a bez záchvatov, psychomotorický vývin postupuje a je v pásme širšej normy.
Westov syndróm (WS) je ochorením doj iat a naj astejšie za ína vo veku 4–7 mesiacov, zriedkavo
pred 3. a po 12. mesiaci. Hlavnými príznakmi sú infantilné spazmy, zástava psychomotorického vývoja
a hypsarytmia v EEG. Epileptické záchvaty sú špecifické, ozna ujú sa ako infantilné spazmy. Ide o náhlu
kontrakciu svalstva šije, trupu a kon atín, krátkeho trvania do 2 sekúnd. Pod a postihnutých svalov môžu
by flek né, exten né alebo zmiešané. Die a sa prudko schúli do klbka alebo rozhodí kon atinami. Ich
typickou vlastnos ou je, že sa vyskytujú v sériách po sebe (desiatky), zvy ajne po zobudení. Typický je
EEG nález „hypsarytmie“, chaotický obraz s vysokými nepravidelnými pomalými vlnami, ostrými vlnami a hrotmi, bez základnej aktivity (obr.1). WS patrí do skupiny epileptických encefalopatií, kde je
ireverzibilné poškodenie mozgu v kauzálnej súvislosti s epileptickými záchvatmi. Klinicky sa manifestuje zástavou až regresom psychomotorického vývinu a v alšom priebehu je spojené s ažkou mentálnou
retardáciou, poruchami správania, autistickými prejavmi a vysokým stup om sociálnej izolácie. Medzi
formy epileptických encefalopatií patrí v asná epileptická encefalopatia s javom vyhasínania (Ohtaharov
syndróm), Westov syndróm, Lennoxov-Gastautov a Dravetovej syndróm ( ažká myoklonická epilepsia
doj iat) (3,5,7). Až 70–80% prípadov je WS symptomatický, ako dôsledok závažného poškodenia nezrelého mozgu pre-, peri- a postnatálne. Naj astejšie ide o stavy po perinatálnej hypoxicko-ischemickej
encefalopatii, stavy po intrauterinných infekciách plodu (toxoplazmóza, cytomegalovírus), vrodené vývojové anomálie mozgu (lyzencefália, mikropolygýria, hemimegalencefália at .).

alšou skupinou detí

so symptomatickým WS sú pacienti s tuberóznou sklerózou, autozómovo-dominantným dedi ným ochorením spôsobeným mutáciou TSC1 a TSC2 génov regulujúcich rast buniek a niektoré poruchy metabolizmu (napr. neketotická hyperglycinémia). Prognóza WS závisí predovšetkým od základného ochorenia,
ale samotné frekventné infantilné spazmy poškodzujú nezrelý mozog.

ím je lie ba skoršia, tým je

prognóza lepšia. Ak záchvaty trvajú nieko ko mesiacov, sú zmeny na mozgu ireverzibilné. Lepšiu prognózu majú idiopatické formy ochorenia (6). Za liek vo by pre WS sa považuje ACTH (5,7). Lie ba
ACTH je spojená s výraznou redukciou alebo vymiznutím záchvatov a zlepšením EEG nálezu u 5075% detí. V literatúre je navrhnutých viacero protokolov lie by s rôznym dávkovaním ACTH. U nás
používaný protokol doporu uje dávky ACTH: 14 denné podávanie ACTH, depotnej formy v dávke
0,03– 0,05 mg/kg hmotnosti s postupnou redukciou dávok v priebehu nasledujúcich 6 týžd ov. Lie ba
má svoje nežiaduce ú inky: priberanie na váhe, cushingoidný habitus, predráždenos s poruchami
spánku, arteriálna hypertenzia, zvýšená incidencia infekcií, steroidný diabetes at . (5,7). Druhým liekom vo by s efektom porovnate ným s ACTH je vigabatrín (VGB). Nástup ú inku je pomerne rýchly,
ale na definitívny efekt lie by je potrebné po ka aspo dva týždne. Nežiadúce ú inky, koncentrické
zúženie zorného po a a reverzibilná vakuolizácia mozgového tkaniva sú závažné a preto lie ba VGB
sa doporu uje ako liek druhej vo by (1,3,7). Z alších antiepileptík valproát, nitrazepam, felbamát,
lamotrigín a topiramát môžu by v niektorých prípadoch efektívne. Efektivita ketogénnej diéty u detí
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s farmakorezistentnou epilepsiou sa udáva 60%, pri om asi 30% detí zostane bez záchvatov (2). Ak je
prí inou Westovho syndrómu štrukturálna abnormita (DNET, kortikálna dysplázia, cysta) je potrebné
zváži epileptochirurgický zákrok s leziektómiou. Prognóza ochorenia je nepriaznivá. 80–90% detí má
mentálnu retardáciu a poruchy psychického vývinu rôzneho stup a.

ím je lie ba skoršia, tým je

prognóza lepšia a lepšiu prognózu majú idiopatické formy ochorenia (6). Infantilné spazmy môžu
pretrváva do 2-3 roku života a potom sa menia na iné formy záchvatov predovšetkým parciálne komplexné, generalizované s tonicko-klonickými k mi a atypické absencie. WS asto prechádza do Lennoxovho-Gastautovho syndrómu. WS je ochorením, ktoré je potrebné v as diagnostikova a lie
a tak minimalizova kognitívny defekt u tejto prognosticky nepriaznivej formy epilepsie.

Súhrn: Epilepsia je naj astejším chronickým ochorením mozgu v detskom veku. Udáva sa, že 5% detí
prekoná v detstve aspo jeden epileptický záchvat, 3% detí reagujú na náhly vzostup teploty febrilnými k mi. Menej ako 1% detí má epilepsiu s opakovanými epileptickými záchvatmi, z toho l/3 má
farmakorezistentnú epilepsiu, kedy sa záchvaty aj pri antiepileptickej lie be opakujú. V Slovenskej
republike je dispenzarizovaných približne 5000 detí s epilepsiou a prevalencia je 4,3/1000 detí. Epilepsia predstavuje skupinu ochorení a pod a klasifikácie ILAE (Medzinárodnej ligy proti epilepsii)
existuje viac ako 30 foriem epilepsie a epileptických syndrómov s rôznou etiológiou, klinickým obrazom, priebehom, lie bou a prognózou. Spolo ným menovate om je opakovaný výskyt epileptických
záchvatov podmienený trvalou poruchou neurónov mozgovej kôry, ktoré sú schopné spontánne
produkova výboje a manifestova sa záchvatom. Sú epilepsie s priaznivým priebehom a vymiznutím
záchvatov a tie s nepriaznivým priebehom, kedy epileptické záchvaty pretrvávajú napriek antiepileptickej lie be a spôsobujú trvalé poškodenie mozgu. Sem patria epileptické encefalopatie, u ktorých
opakované epileptické záchvaty vedú k irevezibilnému poškodeniu mozgu a vzniku závažnej mentálnej retardácie s poruchami sociálnych funkcií. Naj astejším ochorením tejto skupiny je Westov syndróm. Asi 30–40% epilepsií je idiopatických, astejšie sú epilepsie symptomatické v dôsledku poškodenia kortikálnych neurónov rôznej etiológie (trauma, ischémia, hemorágia, dysplázia).

CAVE: krátke prudké spazmy doj iat v sériách je potrebné diferencova ako epileptické záchvaty!

9

Obr. 1. EEG nález hypsarytmie: chaotický obraz s vysokými nepravidelnými pomalými vlnami,
ostrými vlnami a hrotmi
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2. kazuistika:

Katastrofická epilepsia u die

a s hemimegalencefáliou

RA: bez konsangvinity, epilepsia sa iné neurologické ochorenia sa v rodine nevyskytujú.
OA a TO: die a z I. fyziologickej gravidity, pôrod bol v termíne, pôrodná hmotnos 3250g, pôrodná
žka 50cm, AS 10/10, popôrodná adaptácia primeraná. Šes hodín po pôrode sa objavujú generalizované prevažne tonické a tonicko–klonické k e s orálnymi automatizmami (vypínanie do opistotonu,
objímanie), asto kumulované. Záchvaty sú rezistentné s minimálnou odpove ou na lie bu fenobarbitálom, fenytoínom, diazepamom a chlorahydrátom. V EEG je spo iatku nález s javom vyhasínania
(burst-suppression) s generalizovanými výbojmi nepravidelných hrotov a ostrých v n s následným
oploštením aktivity, neskôr hypsarytmia. Nálezy sved ia pre závažnú poruchu elektogenézy charakteru elektrického epileptického stavu a spolu s farmakorezistentnými, neskôr tonickými záchvatmi poukazovali na v asnú epileptickú encefalopatiu, Ohtaharov syndróm (2).
Vo veku 1 mesiac bolo urobené MR vyšetrenie mozgu s nálezom difúzne zvä šenej pravej hemisféry
so zhrubnutím kortexu prevažne okcipitálne, difúzne zvýšenou intenzitou bielej hmoty a vpravo periventrikulárne sú punktiformné hyperechogenity, záver: VVCH mozgu, hemimegalencefália. V alšom
priebehu od 4 mesiaca je zmena charakteru záchvatov, dominujú fokálne motorické záchvaty v avo
charakteru hemikonvulzií bez poruchy vedomia. Fokálne motorické záchvaty mali charakter až epilepsie partialis continua. V EEG bola prítomná ložisková epileptiformná aktivita fronto-parietálne vpravo
s ob asnou generalizáciou (obr. 3A,B). V klinickom obraze bola zástava psychomotorického vývoja a
progredovala avostranná hemiparéza. Opakovane menená lie ba: vigabatrín, chloralhydát, levetiracetam, topiramát, valproát a ACTH, vždy len s prechodným efektom. Nepriaznivý priebeh epilepsie
s tendenciou k irevezibilnému poškodeniu zdravej, avej hemisféry bol indikáciou k radikálnemu epileptochirugickému zákroku, hemisférektómii. Vo veku 7 mesiacov v Thomayerovej nemocnici v Prahe po peropera nej kortikografii urobená pravostranná anatomická hemisférektómia (obr. 4). Poopera ný priebeh komplikovaný febrilným stavom s avostrannou hemiparézou akcentovanou na hornej
kon atine, ktoré sa rehabilitáciou zlepšovala. Záchvaty po operácii vymizli, die a na alej užívalo
antiepileptickú lie bu, monoterapiu fenobarbitálom. Psychomotoricky vo veku 10 mesiacov sa oto il
na brucho, v 20 mesiacoch sa sám posadil, vo veku 2 rokov sa s pomocou postavil, chodil s pomocou
za obe ruky, ako 3-ro ný už chodil samostatne, chôdza bola neobratná, hemiparetická s astými pádmi. Vývoj re i podobne ako vertikalizácia je oneskorený. 1,5-ro ný vokalizuje, v 2 rokoch povedal
jednoduché echolalické slová, v 3 rokoch ovláda 10-15 slov, rozumie príkazom a hovorenej re i, slová
nespája, ako 4 ro ný hovorí jednotlivé slová, komplikované slová komolí, re je nezrozumite ná. Diea je psychomotoricky instabilné s poruchou koncentrácie pozornosti, istotu udržiava od 3. roka.
Navštevuje kolektív bez poruchy adaptácie. Od operácie je die a bez záchvatov, v EEG je asymetria
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záznamu s neprítomnou elektrickou aktivitou vpravo v centrálnych zvodoch, bez epileptiformných
výbojov. Postupne redukovaná AE lie ba bola po dvoch rokoch od operácie vysadená.
Hemimegalencefália je vývojová anomáliu mozgu, asymetrická hamartomatózna dysgenéza jednej
hemisféry, ktorá je abnormne zvä šená (obr. 2 A,B). Môže by izolovaná alebo je sú as ou syndrómov (napr. Klippel-Trenaunayov alebo Proteus syndróm). Miera klinického a anatomického postihnutia je rôzna a od nej závisí lie ba a prognóza ochorenia. Zvy ajne je celá hemisféra, niekedy len jej
as zvä šená s nedokonalým odlíšením bielej a šedej hmoty s ložiskovou alebo difúznou agýrioupachygýriou. Corpus callosum je asymetrické a stredná iara sa posunuje k normálnej hemisfére. Typický je presun okcipitálneho laloka. Patologické zmeny majú hamartomatózny charakter s narušenou
cytoarchitektonikou a abnormálnou bunkovou morfológiou s hypertrofickými a balónovými neurónmi.
Nepriaznivý priebeh epilepsie s devastujúcimi ú inkami na zdravú as mozgu vedú k radikálnemu
riešenie a odstráneniu chorej hemisféry. Hemisférektómia môže by anatomická s odstránením celej
jednej hemisféry alebo funk ná, kedy sa odstráni len as hemisféry, jej temporálny lalok a centrálna
oblas a pretnú sa spojenia hemisfér. Jednou z metód je hemisférotómia, tzv. radikálna traktotómia,
kedy sa popretínajú všetky dôležité spojenia.

Súhrn: chlapec s katastrofickou epilepsiu podmienenou hemimegalencefáliou s priaznivým priebehom epilepsie po hemisférektómii v 7. mesiaci života. Poopera ne je prítomná stredne ažká hemiparéza, záchvaty vymizli, je oneskorený psychomotorický vývoj a vývoj re i, ale nie je prítomný výrazný kognitívny defekt. Katastrofické formy epilepsie s rozvojom epileptickej encefalopatie s rizikom
závažného poškodenia mozgu si niekedy vyžadujú v asné a radikálne riešenie. Epileptická encefalopatia podmienená vývojovou anomáliou celej jednej hemisféry je dôvodom k jej odstráneniu, hemisférektómii. Cie om je zabráni ireverzibilnému poškodeniu druhej, zdravej hemisféry elimináciou epileptických výbojov z postihnutej hemisféry. Mnohé vrodené vývojové chyby mozgu sa klinicky manifestujú epileptickými záchvatmi v novorodeneckom alebo v asnom doj eneckom veku. Záchvaty sú
zvy ajne ve mi frekventné a nereagujú na antiepileptickú lie bu. Majú charakter epileptickej encefalopatie a ak sa nepodarí záchvaty zastavi dochádza k ireverzibilnému poškodeniu kognitívnych funkcií mozgu. Tieto formy epilepsie sa ozna ujú ako katastrofické a asto si vyžadujú rýchle a radikálne
riešenie.

CAVE: nález v asných epileptických záchvatov, ktoré nereagujú na lie bu, sú uniformné suponuje na štrukturálnu léziu mozgu a vyžadujú MR mozgu!

12

Obr. 2A MR mozgu, FLAIR
hemimegalencefália vpravo
s asymetriou bo ných komôr

Obr. 2B T1W obraz mozgu s obrazom
zvä šenej pravej mozgovej hemisféry,
koronárny rez

Obr. 3 A EEG nález 3mec. chlapec s hemimegalecefáliou: výboje VHV a komplexov HV nad pravou
hemisférou frontálne v avo pomalá théta aktivita a komplexy HV
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Obr. 3B spánkový záznam s komplexami HV nad pravou hemisférou s prenosom kontralaterálne
frontálne v avo - epilepsia partialis continua

Obr. 4 MR T2W: stav po operácii - anatomickej hemisférektómii vpravo

Literatúra:
1. Menkes JH, Sarnat HB, Sarnat LF: Malformace centrálního nervového systému. In Menkes JH,
Sarnat HB, Maria BL. D tská Neurologie I. Triton; Praha: 2013: 414–523.
2. Flores–Sarnat I. Heminegalencephaly.Part I. Genetic, clinical and imagin aspects. J Child Neurol
2002;17:373–381.
3. Flores–Sarnat I., Sarnat HB, Dávila–Gutiérrez G. et al. Heminegalencephaly. Part II. Neuropathology suggests a disorders of cellular lineage. J Child Neurol 2003;18:776–785.
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3. kazuistika:

ažká myoklonická epilepsia doj iat (Dravetovej syndróm)

RA: bez pozoruhodností, epilepsia a iné neurologické ochorenia sa v rodine nevyskytujú.
OA a TO: z III. fyziologickej gravidity, pôrod bol indukovaný 10 dní po termíne, pôrodná hmotnos
3250g, pôrodná d žka 55 cm, po pôrode krátko kriesený, o kovaný bol pod a o kovacieho kalendára,
chorý nebýval. Ako 6 mesa ný mal prvý epileptický záchvat provokovaný teplotou. Pri teplote 37,8 °C
za ali rytmické, klonické zášklby avých kon atín, bez poruchy vedomia trvajúce do 10 minút. O dva
mesiace neskôr nastal podobný stav, pri teplote 37,4 °C, kedy mal klonické zášklby avých kon atín,
neskôr generalizované klony bez poruchy vedomia, po záchvate nehýbal avými kon atinami. Neurologický a kineziologický nález veku primeraný. V EEG bola prítomná len nešpecifická abnormita
základnej aktivity. USG a CT vyšetrenie mozgu bolo v norme, skríning vrodených metabolických
porúch bol negatívny. Záchvaty sa vždy pri teplote opakovali, boli avostranné, klonické, len niekedy
s poruchou vedomia a lie ba valproátom bola bez efektu. Psychomotorický vývoj bol primeraný, die a
samostatne chodilo od 13. mesiaca. V 1,5. roku povedal nieko ko jednoduchých slov. V 2. roku života
sa pridružili afebrilné avostranné klonické záchvaty, myoklónie, astatické záchvaty s náhlym poklesom hlavy, pádom a myoklóniami kon atín, klonické záchvaty v spánku nad ránom. Vo veku 2,5 roka
mal okrem toho poruchy vedomia bez k ov, provokované prerušovaným svetlom. V EEG boli generalizované výboje viacpo etných hrotov a vlny (VHV). Opakovane upravovaná AE lie ba, užíval klonazepam, etosukcinimid, fenobarbitál, fenytoín, dexametazón. Kombinácia valproátu s lamotrigínu
spôsobila zmnoženie atonických a myoklonických záchvatov. Vo veku 3 rokov sa stav výrazne zhoršil, zvýšila sa frekvencia záchvatov. Nasledujúceho pol roka hospitalizovaný pre myoklonický status
so soporom s generalizovanými myoklóniami a generalizovanými klonickými záchvatmi a atypickými
absenciami. Lie ený valproátom, klonazepamom, topiramátom, kortikoidmi a ACTH. Vo veku 3,5
roka bola prítomná výrazná deteriorácia motorických a mentálnych funkcií. Prestal rozpráva , chodi a
udržiava

istotu. Od 4,5 roku redukcia záchvatov a postupná úprava kognitívnych a motorických

funkcií. Znova sa nau il chodi , chôdza bola ataktická, bazofobická s drobnými krokmi, re bola dyslalická s nieko kými slovami, bol instabilitný s poruchami koncentrácie pozornosti. Užíval topiramát,
klonazepam, valproát a dexametazón. Záchvaty sa zredukovali na klonické záchvaty v spánku nad
ránom. Každý pokus o redukciu lie by viedol k zvýšeniu frekvencie záchvatov. Navštevoval predškolské zariadenie, neskôr špeciálnu školu. Vo veku 8 rokov boli jeho intelektové schopnosti na úrovni 3,6
roka so slabou dynamikou vývoja, s výrazným postihnutím jemnej motoriky a pozornosti. Klinická
diagnóza bola stanovená v 3. roku na základe klinického obrazu. V 12. roku bolo urobené cielené
DNA vyšetrenie, ktoré zistilo frameshift mutáciu v géne SCN1A v heterozygotnom stave, ktorá spôsobuje posun ítacieho rámca, o vedie k vzniku pred asného stop kodónu v aminokyselinovom re azci
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a k vzniku skráteného proteínu. Nález je v kauzálnej súvislosti s klinickou diagnózou SMEI.
V ostatnom vyšetrení vo veku 13 rokov pretrvávajú záchvaty v noci nad ránom, sú generalizované
klonické, nieko kokrát týždenne. V lie be je trojkombinácia AE: topiramát, klonazepam a valproát.
V objektívnom náleze dominuje porucha jemnej motoriky a ataxia, intelektové schopnosti sú na úrovni
3 rokov, sú nerovnomerne rozložené s lepšími výsledkami vo verbálnej asti. Osobnos je detská
s poruchou pozornosti, je nesamostatný, ale hygienické návyky sú osvojené.
Dravetovej syndróm (DS) alebo SMEI je zriedkavá forma epilepsie s nepriaznivou prognózou, ktorá
dostala pomenovanie po francúzskej neurologi ke z Marseille, ktorá ju v roku 1978 prvá popísala (2).
Je to zriedkavá geneticky podmienená progresívna epileptická encefalopatia. Prevalencia asi 3–6%
epilepsií, so za iatkom pred 3. rokom života, incidencia je 1:30 000, v SR je 50-60 detí s touto diagnózou (6,8). Je príkladom epilepsie ako nozologickej jednotky so známou etiológiou. U vä šiny detí je
prítomná de novo mutácia alfa1 podjednotky sodíkového kanála (SCN1A) (1,9). Táto mutácia sa zistila aj u iných foriem epilepsií ako napr. febrilné k e plus syndróm, hrani né formy DS alebo farmakorezistentná epilepsia deti s GTK záchvatmi. Klinicky fenotyp epilepsie je výsledkom vzájomnej interakcie defektného génu SCN1A s inými génmi (5).
Ochorenie za ína vždy v prvom roku života, s maximom v 5. mesiaci u dovtedy zdravého die

a.

U chlapcov je ochorenie dvakrát astejšie. Je charakterizované klonickými záchvatmi provokovanými
teplotou, neskôr myoklóniami, atypickými absenciami, komplexnými fokálnymi a generalizovanými
klonickými záchvatmi s astým výskytom epileptických stavov. Môžeme rozlíši tri obdobia ochorenia. Prvé trvá 2 týždne až 6 mesiacov a je charakterizované unilaterálnymi, menej asto generalizovanými klonickými záchvatmi provokovanými teplotou. Záchvaty sú asté, raz za 6-8 týžd ov, neskôr sú
aj afebrilné. Druhé obdobie medzi 2.- 6. rokom života je charakterizované rôznymi typmi záchvatov,
dominujú myoklonické, záchvaty asto provokované prerušovaným svetlom (fotosenzitívne), atypické
absencie, fokálne záchvaty s generalizáciou a astý je výskyt myoklonických alebo konvulzívnych
epileptických stavov. Je to obdobie s výraznou deterioráciou kognitívnych a neurologických funkcií.
Dominuje závažná deteriorácia intelektových schopností, neurologický deficit pozostáva z ataxie, lézie
pyramídovej dráhy a paroxyzmálnych pohybov vo forme dystónie a choreoatatózy (4). V tre om období, zvy ajne po 11.-12. roku života sa výrazne redukuje po et záchvatov, ale nikdy celkom nevymiznú. Typické sú klonické záchvaty nad ránom, asto provokované teplotou. Myoklonické záchvaty
a atypické absencie a epileptické stavy sú zriedkavé, ale môžu sa vyskytova až do adolescencie Závažný mentálny a neurologický defekt zostáva nezmenený (2,3,5,6).
Pri DS nie sú laboratórne metabolické zmeny, CT a MRI sú v norme, aj EEG môže by na za iatku
ochorenia v norme, ale býva fotoparoxyzmálna odpove

s epileptiformnými výbojmi po stimulácii

prerušovaným svetlom a výskyt záchvatov spolu s teplotou. V priebehu roku sa EEG výrazne zhoršuje, spoma uje sa základná aktivita a dominujú krátke asymetrické výboje viacpo etných hrotov (VHV)
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alebo komplexov hrotov a pomalých v n (HV) (obr. 5).

asto je nález s fokálnymi alebo multifokál-

nymi ostrými vlnami alebo komplexy HV. EEG nález závisí od klinickej formy záchvatov (myoklónie, absencie, fokálne záchvaty). V diferenciálnej diagnostike je dôležité na za iatku ochorenia odlíši
febrilné k e (FK) od záchvatov u DS. Febrilné záchvaty sú u DS prolongované, trvajú 15-30min, sú
zvy ajne jednostranné, prevažne klonické, vyskytujú sa astejšie ako oby ajné FK, sú asto provokované nízkou teplotou (<38 °C), za ínajú v mladšom veku a sú asne sa vyskytujú aj afebrilné záchvaty.
Diagnóza je skoro istá, ak sa v 2. roku života objavia myoklonické záchvaty a rýchla a závažná deteriorácia intelektových schopností. Je však potrebné DS odlíši od iných progresívne prebiehajúcich
epileptických encefalopatií ako napr. neuronálna ceroidná lipofuscinóza alebo Lennox-Gastautov syndróm. Záchvaty sú farmakorezistentné, lie ba môže redukova po et záchvatov, ale nikdy sa nedosiahne stav bez záchvatov. Nedoporu uje sa lamotrigín, karbamazepín a fenytoín, lebo zhoršujú myoklonické záchvaty (2, 5, 7). Efektívny je valproát, klobazam, levetiracetam, topiramát a z nových liekov
je ú inný stiripentol (5,7). Prognóza je nepriaznivá, záchvaty pretrvávajú do dospelosti, dominuje
mentálny defekt na úrovni vzdelávate nosti.

Súhrn: 13-ro ný chlapec s geneticky podmienenou epilepsiou s nepriaznivou prognózou. ažká myoklonická epilepsia doj iat, Dravetovej syndróm je spôsobená de novo mutáciou génu SCN1A pre
sodíkový kanál. Manifestuje sa v prvom roku života febrilnými záchvatmi, v druhom roku života sa
rozvíja ažká epileptická encefalopatia s deterioráciou intelektových a motorických funkcií. Neskôr sú
záchvaty zriedkavejšie, ale závažný mentálny defekt zostáva nezmenený.

CAVE: pri idiopatickej epilepsii rezistentnej na lie bu je potrebné zvažova genetickú prí inu!
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Obr.5 EEG nález: generalizované komplexy viacerých hrotov a vlny (interiktálne) typické pre Dravetovej syndróm

Literatúra:
1. Claes L, Coulemans B, Audenaert D et al. De novo SCNlA mutation are major cause of severe
myoclonic epilepsy of infancy. Hum Mutat 2003;21:615–621.
2. Dravet Ch, Bureau M, Oguni H et al. Severe myoclonic epilepsy in infancy (Dravet syndrome, In:
Roger J, Bureau M,Drevet Ch, Genton P, Tassinari CA, P Wolf: Epileptic syndromes in infancy,
childhood and adolescence. John Libbey & Co Ltd.Easteigh,UK,2002, 81–104.
3. Dravet C, Bureau M. Dravet syndrom (severe myoclonic epilepsy in infancy) In: Gilman S,ed.
Medling Neurology, 2004 ed. San Diego,CA: Arbor Publishing Corp, 2004.
4. Ohtsuka Y, Ohmori I, Ogino T et al. Paroxyzmal movement in severe myoclonic epilepsy in infancy. Brain Dev 2003;25:401–405.
5. Panayiotopoulos CP. A Clinical Guide to Epileptic Syndromes and Their Treatment. Springer Verlag, London 2007; 231-235.
6. Sýkora P. Epilepsia a epileptické syndrómy v detskom veku– diagnostika a lie ba. Neurol prax
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4. kazuistika:

Landau-Kleffnerov syndróm
RA: bez pozoruhodností, bez epilepsie a iného neurologického ochorenia v rodine.
OA: die a z III. rizikovej gravidity (pre krvácanie a hroziaci pred asný pôrod), narodené v 40. gesta nom týždni,
pôrod prebiehal protrahovane, záhlavím, pôrodná hmotnos : 3200 g, pôrodná d žka 52 cm, AS: 8/10. Ranný
psychomotorický vývin bol v norme: 4- mesa ný sedel, ako 9-mesa ný sa za al postavova , re sa primerane
vyvíjala do 3 rokov.
TO: vo veku 4 rokov si matka všimla problémy s re ou a správaním, najprv dyslália a neskôr akoby ju vôbec
nepo ul alebo jej nerozumel a nereagovala na u. Postupne sa prehlbovalo zhoršovanie rozprávania aj porozumenia re i, používal nieko ko slov a snažil sa dorozumieva posunkami. Die a sledoval približne 1rok detský
neurológ a psychológ. MR mozgu a natívne EEG boli v norme. Neurológ stav uzavrel ako narušený vývin re i
a ordinoval neuroprotektíva. Psychologické vyšetrenie hodnotilo úrove

intelektových schopností die

a v

pásme širšieho priemeru, pri om výkon bol výrazne nerovnomerne rozložený, koncentrácia pozornosti oscilovala. Pre tieto ažkosti a zhoršovanie správania bol hospitalizovaný na detskej psychiatrii. Po neurologickom konzíliu a spánkovom EEG s výraznou epileptickou aktivitou (centro-temporálne hroty v avo s tendenciou ku generalizácii, frekventné generalizované výboje pomalých komplexov HV) stav die a suponoval získanú epileptickú
afáziu – Landau-Kleffnerov syndróm.

alšie lie enie už bolo na klinike detskej neurológie. Pod a matky boli

pozorované zah adenia a zárazy po as d a, nebol údaj o generalizovanom záchvate s poruchou vedomia. Logopedické vyšetrenie náš predpoklad podporilo so záverom získaná detská afázia s ažiskom v re ovej impresii aj
expresii, narušená artikula ná zložka a oslabená úrove kognitívnych zru ností (pozornos , pamä ) a hry. Nasledovala lie ebná kúra kortikoidmi (Prednison) a lie ba AE sultiamom (Ospolot), šes mesa ná pulzná kortikoidná
lie ba. Prechodné podávanie benzodiazepínu zhoršilo správanie. Stav sa stabilizoval na intermitentom podávaní
klobazamu (Frisium): 3 dni podávanie – 3 dni pauza (24 mes.). Ukazovate mi efektivity lie by bolo sledovanie
EEG a vyšetrenie re i. EEG sme vyhodnocovali celono ným spánkovým EEG zápisom (obr. 6 A)a merali sme
podiel epileptickej aktivity SW index (SWI) – jeho hodnota kolísala ( prevažne 47–84%).

Získaná epileptická afázia (Landau-Kleffnerov syndróm – LKS) je ochorenie detského veku
s naj astejším výskytom od 3.-9. r., charakterizované získanou afáziou a paroxyzmálnymi, spánkom
aktivovanými EEG zmenami predominantne nad temporálnymi a parieto-okcipitálnymi oblas ami.
Sekundárne symptómy zah ajú psychomotorické poruchy, poruchy správania a epileptické záchvaty,
ktoré majú dobrú prognózu. Prvou manifestáciou poruchy re i je „verbálna hluchota“ alebo sluchová
verbálna agnózia (1, 2, 3, 4). Deti s LKS sa stanú neschopnými prisúdi akustickým signálom významovú hodnotu a tým robia dojem detí s poruchou sluchu alebo autizmom. Rodi ia udávajú stup ujúcu sa neschopnos detí odpoveda na ich výzvy napriek zvýšeniu hlasu. Verbálna sluchová agnózia
môže neskôr progredova do kompletnej „re ovej hluchoty“ a agnózii na zvuky ako napríklad domový
zvon ek. Diagnóza je asto oneskorene stanovená, mylne posúdená ako získaná hluchota alebo flektívny mutizmus. Ve a týchto detí má realizovaný audiogram s normálnym nálezom. Porucha re i môže by na za iatku podce ovaná, vzh adom na iné behaviorálne a kognitívne poruchy. Za iatok môže
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by subakútne progresívny alebo postupný (zajakávanie sa) a zhoršujúci sa, postihuje iné funkcie re i
s poškodením expresívnej re i, s tvorbou stereotypií, perseverácií a fonologických chýb. Môžu vzniknú pravdepodobne všetky typy afázie. Deti sa vyjadrujú v telegrafickom štýle alebo vo ve mi jednoduchých vetách a v niektorých prípadoch môže vzniknú úplná afázia alebo „žargón“. V kone nom
dôsledku môže die a osta úplne nemé a neodpovedá ani non-verbálne. Úprava porúch re i je len iasto ná a asto pretrváva zmiešaná afázia rôzneho stup a (5). Najviac mätúcou rtou LKS je fluktuujúci
priebeh poruchy re i charakterizovaný remisiami a exacerbáciami (6). Kognitívne a behaviorálne poruchy sa vyskytujú u viac ako troch štvrtín pacientov s LKS a sú sekundárne k poruche re i. Die a
nerozumie hovorenej re i a ani samo nie je schopné hovori . Behaviorálne poruchy ako hyperaktivita
a poruchy pozornosti sú asté. Relatívna závažnos porúch re i, správania a kognície sa môže meni
v ase. Dlhodobé štúdie preukázali, že LKS nie je vždy spojený s deterioráciou intelektu. Epileptické
záchvaty sa vyskytujú u 70% pacientov. Môžu by prvým príznakom ochorenia. U 1/3 pacientov prebiehajú len ako solitárny záchvat alebo izolovaný status epilepticus. Po desiatom roku života sú už len
u pätiny pacientov sporadické záchvaty a po 15 roku sú záchvaty ve mi zriedkavé. Naj astejšie sa
vyskytujú no né jednoduché parciálne záchvaty. Zriedkavejšie sú to generalizované tonicko-klonické
záchvaty, atypické absencie alebo myoklonicko-astatické záchvaty. Frekvencia a závažnos záchvatov
nie je daná závažnos ou EEG zmien alebo stup om poruchy re i a správania.
EEG je charakterizované najmä zadne temporálne lokalizovanými komplexami ostrej a pomalej vlny,
ktoré sú asto multifokálne a bisynchrónne, najzrete nejšie v NREM fáze spánku. Epileptiformné
zmeny sú aktivované spánkom. ESES (elektrický status epilepticus v pomalom spánku) sa objavuje v
niektorom štádiu ochorenia takmer vo všetkých prípadoch, avšak nie je podmienkou pre diagnózu (
obr. 6B). Tento nález môže pretrváva alebo sa zhoršova po as REM fázy spánku. Charakteristické
pre toto ochorenie je, že napriek významným EEG zmenám pozorujeme len sporadické klinické záchvaty (2).
V literatúre je vo všeobecnosti nedostatok overených údajov o lie be LKS. Viaceré štúdie uvádzajú
antiepileptiká ako fenobarbitál, karbamazepín a fenytoín za neú inné i dokonca zhoršujúce. Fenobarbitál nemá ú inok na re a zvýraz ujú sa po om poruchy správania. Karbamazepín a fenytoín predlžujú trvanie paroxyzmálnej aktivity v spánku. Ako parciálne efektívne sa uvádzajú antiepileptiká kyselina valproová, etosuximid, klonazepam, klobazam, vigabatrín a felbamát. Klobazam zlepšuje EEG
nález a prispieva k zlepšeniu re i. Kortikosteroidy sú považované za liek vo by a zlepšujú klinické
príznaky aj EEG nález (7,8,9,10).
Chirurgická lie ba spo íva v temporálnej lobektómii alebo mnohopo etných subpiálnych transsekciách. Ve mi dôležitou sú as ou lie by je starostlivos logopéda.
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Súhrn: Porucha vývoja re i je astý problém predškolského veku. Deti môžu ma oneskorený vývoj, dysláliu, i
zajakavos . S re ovým problémom môže by spojená porucha sluchu, preto je nevyhnutné vyšetrenie ORL.
Porucha už rozvinutej re i a zmeny chovania môžu však signalizova neurologické postihnutie. V našom prípade
osobitný neurologický epileptický syndróm (získaná afázia s paroxyzmálnymi, spánkom aktivovanými EEG
zmenami), ale tiež v spojení s regresom môže ís o ochorenie z autistického spektra i neurodegeneratívne ochorenie.

CAVE: porucha re i (strata schopnosti rozumie hovorenému– verbálna agnózia) u detí ako
prejav epileptického syndrómu!

Obr. 6 A EEG 8–ro ný chlapec s LKS. Izolované hroty, ostré vlny a komplexy hrotu a vlny F–C–T
bilaterálne

Obr. 6 B EEG 8-ro ný chlapec s LKS. Aktivácia elektrického status epilepticus v NREM spánku
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5. kazuistika:

Benígna okcipitálna epilepsie – vracanie ako príznak epileptického záchvatu

RA: bez pozoruhodností, nie je výskyt epilepsie.
OA: diev a z I. fyziologickej gravidity, pôrod bol spontánny, pôrodná hmotnos /d žka: 2950g/48cm,
popôrodný stav a v asný psychomotorický vývoj bol v norme. O kovanie prebehlo pod a o kovacieho
kalendára, vážnejšie chorá doteraz nebola.
TO: vo veku 2,5r. po as poobed ajšieho spánku v jasliach si u ite ka všimla chr anie. Die a ležalo
na boku so za atými zubami, o i mala otvorené, nereagovala na príhovor a opakovane vracalo. Po as
prevozu do nemocnice v sanitke mala avostranné k e, mydriázu, nystagmus, deviáciu o ných bulbov
do ava, bola v bezvedomí. Pri prijatí na DKAIM v DFNsP pretrváva porucha vedomia, GCS 7-8 bodov, nepravidelné dýchanie, k e neboli prítomné. Znovu opakovane vracala. V neurologickom náleze
bol obraz avostrannej hemiparézy. Základné laboratórne testy a hematologické parametre boli
v norme, podobne CT a neskôr MRI vyšetrenie mozgu. V EEG na pozadí primeranej základnej aktivity boli prítomné ostré vlny a hroty temporo-okcipitálne vpravo. Identický nález bol aj v EEG
v spánku. Na základe anamnézy, iktálnych príznakov záchvatu a typického EEG nálezu sme stav hodnotili ako benígnu okcipitálnu epilepsiu a doporu ili sme antiepileptickú lie bu valproátom.
V priebehu nasledujúceho roka sa záchvaty s poruchou vedomia, vracaním a protrahovaným stavom
dezorientácie, bez k ov opakovali ešte dva razy. Lie ba valproátom nebola ú inná, preto sa pridal
lamotrigín. Po nieko kých d och užívania vznikol toxoalergický exantém a lie ba musela by ukonená. K valproátu sa potom pridal sulthiam a die a je rok bez záchvatu a bez ažkostí. V EEG pretrváva nález okcipitálne lokalizovaných ostrých v n a komplexov hrotu a vlny s prevahou vpravo.
Benígna okcipitálna epilepsia v asného veku (BOE), Panayiotopoulosov syndróm (PS) je idiopatická, na vek viazaná forma parciálnej epilepsie. Vyskytuje sa u detí prevažne v predškolskom veku
a je charakterizovaná záchvatmi s autonómnymi príznakmi (vracanie) a typickým EEG nálezom mnohopo etných hrotov asto lokalizovaných okcipitálne. Výskyt sa udáva 6%, u detí v predškolskom
veku až 13% zo všetkých epilepsií. Prevalencia sa je 2–3/1000 detí. Ochorenie sa manifestuje záchvatmi s vracaním v spánku, poruchou vedomia, deviáciou bulbov a s generalizovanými alebo jednostrannými k mi. Môže by záraz re i, vizuálne halucinácie, hemifaciálne spazmy alebo nystagmus.
Záchvaty majú tendenciu k protrahovanému priebehu s dlhotrvajúcou pozáchvatovou somnolenciou
a dezorientáciou. Trvajú v priemere 10 minút, ale polovica z nich je dlhších ako 30 minút a tak sp ajú
kritéria pre parciálny status epilepticus. Záchvaty nie sú asté, v priemere 1–5 záchvatov, z toho 30%
detí má len jeden záchvat. Prognóza je priaznivá, záchvaty spontánne vymiznú do 12. roku života.
Všeobecne sa doporu uje dvojro ná antiepileptická lie ba. Liekom vo by je valproát, karbamazepín
alebo sulthiam. BOE patri do skupiny parciálnych idiopatických epilepsií detského veku multigénovo
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podmienených. Prí inou je funk ná nezrelos a znížený epileptogénny prah kôry okcipitálneho laloka,
ktorá sa vývojom upraví a záchvaty spontánne vymiznú. Pre tento priaznivý priebeh sa ozna uje aj ako
benígna parciálna epilepsia. Diagnostika sa opiera o klinický obraz záchvatu u detí predškolského
veku s normálnym intelektom, normálnym neurologickým nálezom a s normálnym nálezom
v neurozobrazovacích vyšetreniach mozgu (MR,CT). Diagnózu podporuje typický EEG nález multifokálnych komplexov ostrej a pomalej vlny s vysokou amplitúdou s predominanciou v okcipitálnej
oblasti (obr. 7). Výboje sa zvýraz ujú v spánku. EEG nález nekoreluje s trvaním, intenzitou ani frekvenciu záchvatov. Diferenciálne diagnosticky môže by problémom autonómny status epilepticus, kde
je potrebné vylú

inú etiológiu vegetatívnej symptomatológie. V uvedenej kazuistike bola prvým

príznakom porucha vedomia a opakované vracanie a až neskôr boli prítomné k e. Príznakom alších
záchvatov bolo len vracanie s následnou poruchou vedomia a protrahovanou zmätenos ou
a dezorientovanos ou, bez k ov. Takýto komplex príznakov môže vies k diagnóze ochorenia gastrointestinálneho traktu a zmena chovania die

a môže by pripísaná dehydratácii a zmenám koncentrá-

cie iónov.

Súhrn: vracanie je astým príznakom rôznych ochorení u detí. Zvy ajne poukazuje na poruchu
gastrointestinálneho traktu, ale može by príznakom ochorenia CNS. Ra ajšie vracanie bez nauzey je
symptómom intrakraniálnej hypertenzie, vracanie spolu s vertigom a nystagmom sved í pre zápalové
alebo traumatické poškodenia vestibulárneho aparátu, je sú as ou klinického obrazu migrény a môže
by iktálnym príznakom epileptického záchvatu. Vracanie ako dominantný príznak epileptického záchvatu nie je

asté, ale treba na túto možnos

myslie u detí predškolského veku s vracaním

a protrahovanou poruchou vedomia alebo dezorientáciou (1,2,3).

CAVE: vracanie s následnou poruchou vedomia môže by prejavom epilepsie, pozor na možnos aspirácie!
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Obr. 7 EEG – komplexy hrotu a vlny okcipitálne bilaterálne viac vpravo

Literatúra:
1. Sýkora P. Benígne parciálne epilepsie detského veku. es a Slov Neurol Neurochir. 2001; 2: 82–96.
2. Sýkora P. V asná forma benígnej epilepsie s okcipitálnymi záchvatmi u detí resp. v asná forma
syndrómu s pohotovos ou k okcipitálnym záchvatom u detí.

es a Slov Neurol Neurochir 2001;

1:51–56.
3. Panayiotopoulos CP. 2005. In: The Epilepsies. Seizures, Syndromes and Management. UK: Bladon
Medical Publishing 2005;181. ISBN 1–904218–34–2.

25

6. kazuistika:

Benígna parciálna epilepsia s centro-temporálnymi hrotmi

RA:18-ro ný chlapec je tretím die

om zdravých rodi ov. V rodine sa epilepsia ani žiadne iné chro-

nické ochorenie nevyskytuje.
OA: pôrod bol indukovaný v 42. týždni gravidity, záhlavím s pôrodnou hmotnos ou 3250g, pôrodná
žka 50cm, popôrodná adaptácia dobrá, AS 10/10, v asný psychomotorický vývoj bol v norme.
kovaný bol pod a o kovacieho kalendára, prekonal varicellu, inak vážnejšie chorý nebol.
TO: vo veku 5 rokov za ali opakované záchvaty v spánku. Úraz ani infek né ochorenie neboli prítomné. Nad ránom nepravidelne chr ivo dýchal, malo otvorené o i, mykalo mu najskôr avým ústnym
kútikom a avým vie kom, potom všetkými kon atinami, bolo v bezvedomí, nereagovalo na príhovor
ani manipuláciu, trvanie stavu asi 2 min. Objektívny neurologický nález pri prijatí bol v norme, intelekt die

a veku primeraný. V EEG bola prítomná výrazná epileptiformná aktivita s bifázickými

hrotmi a ostrými vlnami centro-temporálne vpravo. CT mozgu bolo v norme. Pre opakovaný výskyt
záchvatov a EEG nález bola doporu ená antiepileptická lie by primidonom. Nasledujúce roky bola
lie ba opakovane upravovaná pre opakované epileptické záchvaty v nepravidelnej frekvencii raz za 1–
3 mesiace. Celkove malo die a viacej ako 20 záchvatov. Záchvaty boli charakteru fokálnych motorických záchvatov s pomykávaním avého ústneho kútika v spánku, prevažne ráno pred zobudením, niekedy aj cez de . Niekedy v spánku nad ránom len otvoril o i, nevnímal 20 sekúnd a mal deviáciu o í
do ava. Postupne užíval valproát, fenobarbitál, fenytoín a nakoniec karbamazepín. V EEG pretrvávala
epileptiformná aktivita bifázických ostrých v n a komplexov hrotu a vlny centro-temporálne vpravo so
šírením sa kontralaterálne v avo temporálne. Vo veku 8 rokov mal posledný záchvat o pol roka neskôr
vymizla epileptiformná aktivita v EEG zázname snímanom v bdelom stave. V spánkovom zázname
nález pretrvával ešte tri roky po poslednej klinickej manifestácii ochorenia. V tomto období doplnené
MRI vyšetrenie mozgu z nálezom patologického signálu v kortexe mozo ku v avo charakteru dysplázie alebo hamartómu. Tento nález však nie je v kauzálnej súvislosti s epileptickými záchvatmi. Po
normalizácii spánkového EEG sa antiepileptická lie ba ukon ila. Od 13. až do 18. roku života je bez
lie by a bez recidívy záchvatu a s normálnym EEG nálezom.
Benígna parciálna epilepsia s centro-temporálnymi hrotmi je naj astejšou parciálnou epilepsiou
v detskom veku. Vyskytuje sa v 15% všetkých detí s epilepsiou. Vzniká medzi 2.-7. rokom života
u detí s normálnym neurologickým nálezom a normálnym intelektom. Je charakterizovaná výskytom
jednoduchých parciálnych záchvatov v noci v spánku, zvy ajne pri zaspávaní alebo prebúdzaní. Prejavujú sa parestéziami a klonickými zášklbmi svalstva tváre, pier a jazyka, dysartriou až anartriou, zvyajne bez poruchy vedomia. Môžu sa generalizova , potom je obraz generalizovaných klonických
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ov s bezvedomím. Popisy záchvatov sú však asto ve mi nepresné. Záchvat sa vyskytuje zvy ajne
v noci v spánku, rodi ia asto nevidia celý záchvat, len poruchu vedomia alebo generalizované klony.
Ak sa záchvat vyskytne prvý raz, vzh adom na dramatickú situáciu a stres s pocitu ohrozenia života
die

a, rodi ia záchvat asto nevedia popísa . Staršie deti, ak nemajú poruchou vedomia, udáva-

jú t pnutie jazyka a líca, s neschopnos ou rozpráva , po ujú otázky rodi ov, chcú nie o poveda ale
nevedia vyslovova . V EEG je typický nález centro-temporálne lokalizovaných hrotov a ostrých v n,
ktoré vytvárajú duplety a triplety (obr.8). Frekvencia záchvatov je zvy ajne malá. 25% detí prekoná
len jeden záchvat, 50% detí nemá celkove viacej ako 5 záchvatov a len 8% detí má viac ako 20 záchvatov. Priemerná d žka obdoba záchvatov je kratšia ako tri roky. Dlhodobá prognóza je výborná,
záchvaty spontánne vymiznú v adolescencii. Vo veku 12.-13. rokov sa udáva remisia v 92%, v 18
rokoch 99,8 %. Úprava EEG zmien nastupuje vä šinou neskôr, v priemere 2 roky po klinickej remisii.
Typická je výrazná aktivácia epileptiformných výbojov v EEG po as spánku a tieto výboje môžu by
prítomné aj v prípadoch ke EEG je v bdelom stave v norme. V sporných prípadoch je preto potrebné
sníma EEG vo fyziologickom spánku, u mladších detí poobede, u starších v noci. as detí má kontinuálne generalizované výboje komplexov hrotu a vlny o frekvencii l–2 Hz v pomalom spánku
(NREM). Tento nález tzv. elektrického epileptického statu po as pomalého spánku (ESES) môže by
prí inou kognitívnych porúch u detí. Prejavia sa problémami s u ením v škole, psychomotorickou
instabilitou, poruchou vizuomotorickej koordinácie, pamäti a re i. Nezistila sa korelácia medzi frekvenciou výbojov v EEG a frekvenciou záchvatov a kognitívnymi poruchami (2–6). Lie ba vo vä šine
prípadov nie je potrebná, v prípade astých záchvatov je vhodná lie ba sulthiamom alebo valproátom
(7). Doporu uje dvoj- až trojro ná antiepileptická lie ba. Riziko záchvatov sa vekom znižuje až vymizne. EEG nález vymizne o 1–2 roky neskôr. Prí inou ochorenia je geneticky podmienená porucha
dozrievania mozgovej kôry. Špecifický gén zodpovedný za túto poruchu však nebol doteraz identifikovaný.

Súhrn: U zdravého die

a bez precipitujúcich faktorov sa v 5. roku života v spánku objavili dva

fokálne motorické epileptické záchvaty s generalizáciou. Neurologický nález, intelekt, CT mozgu boli
v norme. V EEG boli prítomné epileptiformné grafoelementy centro-temporálne vpravo. Nálezy zodpovedali kritériám pre benígnu parciálnu epilepsiu s centro-temporálnymi hrotmi (BECT). BECT patrí
medzi naj astejšie epilepsie v detskom veku (15% všetkých epilepsií) a má excelentnú prognózu.

CAVE: záchvaty nad ránom u predtým zdravých detí asto s parestéziami a k mi tváre, jazyka
s neschopnos ou hovori môžu by prejavom BECT!
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Obr. 8 EEG – typický obraz centro-temporálne lokalizovaných bifázických ostrých vln so zvratom
fázy pri BECT
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es

7. kazuistika:

Juvenilná myoklonická epilepsia

RA: údaj o posttraumatickej epilepsii u strýka, rodi ia a jedna sestra sú zdraví.
OA: diev a je z I. fyziologickej gravidity, pôrod bol v termíne, záhlavím, p. hmotnos 3 600g, p. d žka
52 cm, kriesená nebola, ikterus nemala, psychomotorický vývoj bol v rámci širšej normy, sedie za ala ako 8-mesa ná, chodi v prvom roku.
TO: Vo veku 11 rokov si rodi ia všimli stavy strnulosti, zah adenia, niekedy s vertikálnymi pohybmi
í, zvy ajne pri pozeraní televízie. Pre tieto ažkosti bola vyšetrená neurologicky s normálnym nálezom. V EEG boli prítomne generalizované, synchrónne epileptiformné výboje viacpo etných hrotov
a pomalej vlny (VHV) s frekvenciou 2-3 Hz. Vyšetrenie mozgu MR bolo v norme. Stav bol na základe
semiológie záchvatov a EEG nálezu diagnosticky hodnotený ako juvenilné absencie. Odporu ená lie ba lamotrigínom nebola efektívna, absencie pretrvávali a preto bol ordinovaný valproát, pri ktorom sa
dosiahla výrazná redukcia absencií. O pol roka neskôr sa objavil prvý generalizovaný tonickoklonický záchvat (GTKZ) pri pozeraní televízie. Lie ba sa nezmenila, zvýšila sa dávka valproátu,
neskôr však bola znížená pre nežiaduce ú inky (vypadávanie vlasov). Pri lie be valproátom 500 mg/
de neboli 3,5 roka prítomne záchvaty. Vo veku 16 rokov mala v spánku nad ránom generalizovaný
klonický záchvat, ktorý sa o pol roka zopakoval znovu pri pozeraní televízie. Posledné mesiace sa po
zobudení objavili myoklónie rúk ráno, kedy jej vypadnú predmety. Kontrolné neurologické vyšetrenie
bolo normálne s primeranými intelektovými schopnos ami, vyšetrenie MR mozgu bolo v norme.
V natívnom EEG vyšetrení bola základná aktivita veku primeraná bez epileptiformných grafoelementov. Pri fotostimulácii s frekvenciou 15, 20, 25 Hz sa zachytila fotokonvulzívna odpove s generalizovanými výbojmi komplexov hrotu a vlny (HV). V spánkovom EEG boli v II. štádium spánku a po
zobudení opakovane krátke generalizovane výboje viacpo etných hrotov a pomalej vlny.
Generalizované, zvy ajne provokované záchvaty (absencie, GTKZ, myoklónie) u adolescentného
diev

a s normálnym neurologickým obrazom a s nálezom fotosenzitivity a generalizovaných výbo-

jov HV po zobudení sved i o juvenilnej myoklonickej epilepsii. V následných kontrolných vyšetreniach je die a na kombinácii valproátu a levetiracetamu bez záchvatov.
Juvenilná myoklonická epilepsia (JME) je naj astejšou formou geneticky determinovaných idiopatických generalizovaných epilepsii (IGE).Typická triáda záchvatov (absencie, myoklónie a generalizované
tonicko-klonické záchvaty – GTKZ) je závislá od veku. Absencie za ínajú medzi 5.-16. rokom, myoklónie nasledujú 1 - 9 rokov neskôr, zvy ajne vo veku 14 alebo 15 rokov a o nieko ko mesiacov po nich sa
objavujú GTKZ. Obe pohlavia sú postihnuté rovnako. JME predstavuje 8 - 10 % všetkých epilepsii a je
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naj astejšou epilepsiou za ínajúcou v adolescencii. Pre toto ochorenie sú patognomické myoklónie, ktoré sa vyskytujú ráno po zobudení. Sú to prudké, nepravidelné, arytmické zášklby horných kon atín, prevažne ramien a vyskytujú sa v sériách. 10 % detí s JME má len myoklonické záchvaty, 30 % má absencie, krátke poruchy vedomia bez k ov, pri om porucha vedomia nie je úplná. GTKZ sa objavujú po
myokloniách, ktoré môžu by ve mi frekventované. Pre túto formu epilepsie je typická provokácia záchvatov (GTKZ a myoklonií) spánkovou depriváciou alebo únavou po excesívnom pití alkoholu.

astá

je fotosenzitivita, nález epileptických výbojov v EEG pri stimulácii prerušovaným svetlom, ale len 10 %
záchvatov je provokovaných prerušovaným svetlom (televízor, po íta ). EEG je zvy ajne patologické s
výskytom výbojov viacpo etných hrotov s následnými pomalými vlnami. Ak je EEG u die

a s podo-

zrením na JME negatívne, je potrebne urobi EEG v spánku, kedy sa pri zaspávaní alebo pri prebúdzaní
zachytia typické generalizovane epileptiformné výboje (obr. 9). JME je geneticky podmienene ochorenie. Predpokladá sa polygénová alebo autozómovo dominantná dedi nos s variabilnou penetranciou
alebo model dvoch lókusov s dominantným génom na chromozóme 6. Molekulové štúdie sved ia na
lokalizáciu 6p12.3 (gén EFHC1) a 15q34 (gén GABRA1). 50 – 60 % deti má údaj o výskyte záchvatov u
príbuzných. Diagnóza sa stanoví na základe klinického obrazu a priebehu, lebo pri JME sú všetky vyšetrenia okrem EEG negatívne. Sú to adolescenti s normálnym intelektom, neurologickým nálezom a neurozobrazovacími vyšetreniami mozgu (CT, MR). Diagnostika JME je za ažená po etnými omylmi. Príinou nesprávnej diagnózy je nedostatok vedomosti o tejto forme epilepsie, nesprávna interpretácia myoklonií a absencií ako parciálne záchvaty a astý nalez ložiskovej aktivity v EEG. Prognóza ochorenia je
dobrá, záchvaty si však vyžadujú celoživotnú lie bu antiepileptikami. Lie ba je efektívna s rýchlym
dosiahnutím stavu bez záchvatov, vysadenie lie by vedie vo vä šine prípadov (80 %) k znovuobjaveniu
záchvatov. Liekom vo by je valproát, levetiracetam a lamotrigín, ktorý však v individuálnych prípadoch
môže zhoršova myoklónie. Nevhodný je karbamazepín, oxkarbazepín, fenytoín a vigabatrín, ktoré sú
nielen neú inné, ale provokujú absencie a niekedy aj myoklónie. Úprava životosprávy s pravidelným
cyklom spánku a bdenia je samozrejmá. Podobne charakteristiky ako normálny intelekt, normálne MRI
vyšetrenia, provokácia záchvatov majú aj iné epilepsie zo skupiny IGE, ako epilepsia so sporadickými
GTKZ (raz za rok alebo menej) a epilepsia s generalizovanými záchvatmi po zobudení, tieto však v klinickom obraze nemajú absencie ani myoklónie (2, 4). Správne stanovenie diagnózy umožní správnu
a adekvátnu lie bu a zabezpe í priaznivý priebeh bez záchvatov tohto chronického, geneticky podmieneného ochorenia CNS (1,2,3,4).

Súhrn: prípad 16–ro ného diev

a s JME. Výskyt viacerých druhov záchvatov: absencií, tonicko-

klonických a myoklonických záchvatov, citlivos na prerušované svetlo a generalizované výboje
v EEG sú pre toto ochorenie patognomické. Prognóza ochorenia je dobrá, ale lie ba je celoživotná. Je
všeobecne známe, že hormonálne zmeny v období sexuálneho dozrievania, v puberte ovplyv ujú výskyt epileptických záchvatov. Zistilo sa, že po as puberty sa u diev at zvyšuje riziko vzniku záchva30

tov, zvyšuje sa po et záchvatov u detí s epilepsiou a môžu sa objavi nove formy epileptických záchvatov (1, 2). V puberte niektoré formy epilepsie spontánne vymiznú a niektoré naopak za ínajú.
Benígna parciálna epilepsia s centro-temporálnymi hrotmi patrí k benígnym epilepsiám, ktoré v puberte spontánne vymiznú, naopak, geneticky podmienená juvenilná myoklonická epilepsia sa v puberte
manifestuje. Náhly vznik epileptických záchvatov u dovtedy úplne zdravého die

a predstavuje zloži-

tý psychosociálny problém tak pre rodi ov, ako aj pre die a samotné.

CAVE: ranné rozhodenia rúk s vypadnutím predmetov u adolescentov môžu by

prejavom

JME!

Obr. 9 EEG generalizované výboje viacpo etných hrotov s následnými pomalými vlnami
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8. kazuistika:

Angelmanov syndróm – prí ina epilepsie v asného veku

RA: v rodine sa žiadne neurologické ohorenia nevyskytli, rodi ia sú zdraví.
OA: Chlapec z I. fyziologickej gravidity, pôrod bol v 37. týždni, sekciou, p. hmotnos /p. d žka
2880g/49cm, popôrodná adaptácia s ažená, AS 6/8. Od narodenia bol sledovaný neurológom pre zvýšený a neskôr znížený svalový tonus, oneskorovanie vývoja, tras kon atín a nystagmus.
TO: vo veku 11 mesiacov mal prvé epileptické záchvaty: záraz konania, deviácia bulbov nahor
a nystagmoidné pohyby. Bol hospitalizovaný na Klinike detskej neurológie DFNsP v Bratislave.
V neurologickom náleze prítomný hypotonický syndróm a oneskorovanie vertikalizácia – kineziologicky II. trimenon. MR mozgu, skríning na dedi né poruchy metabolizmu, vyšetrenie likvoru
a elektromyografické vyšetrenie bolo v norme. V EEG boli úseky generalizovanej delta a théta aktivita
vysokej amplitúdy s komplexami hrotu a pomalej vlny okcipitálne. Antiepileptickou lie bou valproátom sa dosiahla redukcia záchvatov, ale pre nežiadúce ú inky: poruchy správania a spánku sa lie ba
vysadila. Die a bolo bez lie by a pod a udania matky bez záchvatov. Po prekonaní kiahní (varicella) v
2. roku života sa znovu objavili záchvaty charakteru absencií a avostranných hemikonvulzií niekedy
s generalizáciou. Opakovane upravovaná AE lie ba, lamotrigín zvýšil frekvenciu záchvatov, valproát
v kombinácii s topiramátom spôsobil zmeny chovania, letargiu, a stavy nemotivovaného smiechu. Pri
kombinácii topiramát, vigabatrín a klonazepam sa zlepšilo správanie a redukovali sa záchvaty.
Vo veku 2,5 roka: v objektívnom náleze je makrokránia, hypotonický syndróm, psychomotorická retardácia – kineziologicky III. trimenon, horizontálny nystagmus, divergentný strabizmus, nápadné sú
blond ku eravé vlasy, tmavá koža (otec iernej a matka kaukazskej rasy). Die a má stavy neprimeraného smiechu, tlieskanie rukami a tras. V EEG vyšetrení v bdelom stave sa striedajú úseky generalizovanej delta aktivity 2-3,5Hz s biokcipitálnymi nepravidelnými komplexami HV o frekvencii 2 Hz s
úsekmi plochej théta aktivity. V MRI je kortikálna atrofia a atrofia cerebella. Suponované bolo geneticky podmienené syndrómové ochorenie. Vyšetrenie DNA metódou metyla ne-špecifickej PCR a
RLFP analýzy ukázalo deléciu maternálneho chromozómu 15q11–13, o potvrdilo diagnózu Angelmanovho syndrómu.
Angelmanov syndróm je geneticky podmienené neurobehaviorálne ochorenie, spôsobené deléciou
maternálneho chromozómu 15q11–q13 (alela UBE3A). Paternálna delécia chromozómu 15q11–q13 sa
fenotypicky prejavuje ako Prader-Williho syndróm (uplat uje sa tu genomický inprinting, fenomén,
kedy vyjadrenie sa génu závisí od toho i je dedený od matky alebo od otca). Gén UBE3A je zapojený
do ubiquitínom regulovaného procesu degradácie bielkovín. U 10 % pacientov sa napriek jasnému
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klinickému obrazu nedokáže genetická porucha. Ochorenie prvýkrát popísal Angelman v roku 1965
(Angelman, Bower a Jeavons,1967) a vzh adom na typické záchvaty nemotivovaného smiechu nazvali
toto ochorenie syndrómom š astnej bábiky –„Happy puppet syndrome“. Prevalencia u detí a mladých
dospelých je 1: 10–20 000. K hlavným znakom patrí PMR stredne ažkého stup a, porucha vývoja
re i, ataxia, tremor, hyperaktivita, motorický nepokoj, mávanie/tlieskanie rukami.

asto sa vyskytuje

neprimeraný smiech, výraz š astia v tvári a porucha pozornosti. K astým príznakom patrí mikrocefália, epileptické záchvaty za ínajúce pre 3. rokom – atypické absencie, myoklónie, generalizované tonicko–klonické k e, unilaterálne klonické záchvaty. Charakteristické je abnormálne EEG vo forme
úsekov delta aktivity 2–3Hz vysokej amplitúdy (200–500uv) so superponovanými hrotmi s predominanciou frontálne, rytmickej 4–6 Hz théta aktivity amplitúdy viac ako 200uV s hrotmi a komplexami
HV v okcipitálnych zvodoch, ktoré sa manifestujú zatvorením o í (1, 2, 3) (obr.10). Nekonštantne sú
prítomné alšie príznaky: ploché záhlavie, vysunutý jazyk, široké ústa, široké medzery medzi zubami,
poruchy preh tania, hypersalivácia, strabizmus, zvýšená citlivos na teplo, poruchy spánku a o arenie
vodou. Diagnostikuje sa naj astejšie až po 3. roku života. Na diagnózu je potrené myslie u die

a

s normálnym perinatálnym obdobím s retardáciou vývoja s normálnym CT a MR nálezom mozgu,
epileptickými záchvatmi a charakteristickým EEG nálezom. Epileptické záchvaty sa objavujú vo
asnom doj eneckom veku a majú charakter atypických absencií a myoklonií. Výskyt epileptických
záchvatov súvisí so zníženou expresivitou génu pre GABRB3, jednej z troch GABA-A receptorových
podjednotiek, ktorá leží v oblasti angelmanovskej delécie. V lie be sa doporu ujú valproáty, topiramát, levetiracetam. Prognóza ochorenia je nepriaznivá, dominuje rôzny stupe mentálnej retardácie,
poruchy správania a epileptické záchvaty.

Súhrn: v mozgu je exprimovaných vyše 30 000 génov, preto je samozrejmé, že vä šina chromozómových anomálii má v klinickom obraze poruchy funkcie CNS– mentálnu retardáciu, oneskorenie psychomotorického vývoja, poruchy vývoja re i a epileptické záchvaty. Genetické syndrómy sú dôležitým etiologickým faktorom epilepsií so záchvatmi vo v asnom, doj eneckom veku. asto deti zaostávajú v psychomotorickom vývoji, sú hypotonické a majú isté osobité rty.

CAVE: V našom prípade išlo genetické syndrómové ochorenie s typickými rtami: š astný výraz tváre, nemotivovaný smiech, psychomotorická retardácia a epilepsia!
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Obr.10 EEG úseky delta aktivity 2–3Hz vysokej amplitúdy s predominanciou frontálne (2), rytmická
4–6 Hz théta aktivity amplitúdy s hrotmi a komplexami HV v okcipitálnych zvodoch
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9. kazuistika

Duchennova svalová dystrofia

RA: rodi ia zdraví, súrodencov nemá, svalové ochorenia sa v rodine nevyskytujú.
OA: prvá riziková gravidity (v 6. mesiaci cerclage), pôrod bol v termíne, spontánny, záhlavím, pôrodná hmotnos 2650g, pôrodná d žka 50 cm s ahkou asfyxiou po pôrode (AS 6/9). USG mozgu bolo
v norme, USG obli iek s nálezom miernej dilatácie pravej panvi ky, v sére boli zistené vyššie hodnoty
kreatínkinázy (CK), laktátdehydrogenázy (LDH) a transamináz (AST, ALT). Vo veku 2 mesiacov
bolo die a hospitalizované pre dyspepsiu, prítomné znova vyššie hodnoty transamináz, CK a LDH.
Pre podozrenie na kongenitálnu myopatiu v 3. mesiaci života vyšetrený na Klinike detskej neurológie
v Bratislave.
V objektívnom neurologickom náleze bola axiálna hypotónia, živé ršo s primeraným psychomotorickým vývojom (PMV). Vyšetrenia potvrdili patologické hodnoty AST 3,67 (norma <0,61), ALT 4,73
(< 0,7), GMT a ALP 2,19 (v norme), LDH 31,9 (norma <7,5) a CK 152 (<3,7) ukat/l. Kardiologické
vyšetrenie vrátane echokardiografie bolo bez nálezu kardiomyopatie. V elektromyografickom vyšetrení (EMG) m. tibialis anterior pri kontrakcii boli ak né potenciály normálneho tvaru a trvania, hustota
krivky do 3st., nález nesved il pre poškodenie svalov. Opakovane zistené patologické hodnoty CK aj
pri negatívnom objektívnom a EMG náleze poukazovali na možnos Duchennovej progresívnej svalovej dystrofie (DPSD) a bola indikovaná DNA analýza, ktorá ochorenie potvrdila. Die a za alo
s reflexnou rehabilitáciou. Vo veku 9 mesiacov v obj. náleze len tuhšie lýtkové svalstvo, stále PMV.
V EMG sú skrátené polyfázické potenciály amplitúdy okolo 300uV, ktoré jednozna ne sved ia pre
myogénnu léziu. Vo veku 1,5 roka je už prítomná pseudohypertrofia lýtkového svalstva, chôdza samostatná od 14. mesiaca, ale neistá. CK 211 ukat/l. Vo veku 2 rokov je v obj. náleze pseudohypetrofia
lýtkového svalstva a deltových svalov, ka acia chôdza, vstávanie s myopatickým šplhaním, CK 184
ukat/l. Užíval 3 mesiace kortikoidy – Prednison v dávke 0,3mg/kg/de . Vo veku 3 rokov nález bez
výraznejšej progresie, oneskorený vývin re i, CK 210,0 ukat/l, znovu 3 mesiace užíval Prednison
0,5mg/kg/de s poklesom hodnôt CK (161,6). Ako 4-ro ný už má problémy pri chôdzi do schodov,
v obj. náleze atrofia pletencového svalstva s pseudohypertrofiou lýtkového svalstva a deltových svalov, lumbálna lordóza, ka acia chôdza, šplhanie pri vstávaní. V 5. roku zvýraznenie slabosti, pri vstávaní si pomáha šplhaním, CK 178,7ukat/l. Ordinovaná kortikoterapia Prednisonom v dávke 0,5
a neskôr 0,75mg /kg/de . T. . 6,5- ro ný na trvalej kortikoterapii, bez nežiaducich ú inkov lie by, bez
výraznej progresie ochorenia, je však prítomný jednozna ný klinický obraz svalového ochorenia so
slabos ou a atrofiou svalstva pletencov, pseudohypertrofiou lýtkového a deltových svalov, s výraznou
lumbálnou lordózou, ka acou chôdzou a myopatickým šplhaním.
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Duchennova progresívna svalová dystrofia (DPSD): dystrofín je štrukturálna bielkovina lokalizovaná na cytoplazmatickej strane membrány buniek prie ne pruhovaných kostrových svalov, kde sa
spája s glykoproteínovým komplexom. Prítomnos dystrofínu sa dá dokáza imunohistochemickým
vyšetrením vzorky zo svalovej biopsie. Jeho chýbanie spôsobuje poškodenie membrány svalových
buniek, uvo nenie intracelulárnych enzýmov (CK) a zánik svalovej bunky. U detí s DPSD chýba dystrofín úplne a ochorenie má nepriaznivý priebeh, ak je chýbanie len iasto né ide o benígnejšiu Beckerovu formu PSD. DNA analýza môže ma aj negatívne výsledky a preto v prípadoch odôvodneného
podozrenia na PSD je potrebné imunohistochemické vyšetrenie svalu. DPSD za ína medzi 1.-5. rokom života. V 70-80% je pseudohypertrofia svalstva lýtok jeden z prvých príznakov ochorenia. Svalová slabos postihuje pletencové svalstvo a najskôr sa klinicky manifestuje slabos panvového pletenca. Prejavuje sa oneskorovaním samostatnej chôdze, ktorá je kolísavá, ka acia s výraznou hyperlordózou LS oblasti. alším typickým príznakom je porucha vzpriamovania zo sedu na zemi. Die a sa
najskôr postaví na všetky štyri kon atiny a pri vzpriamovaní si pomáha tak, že sa podopiera hornými
kon atinami o dolné kon atiny, šplhá sa po sebe. Tento typ vstávania, myopatické šplhanie sa ozna uje ako Gowersov príznak. Ochorenie je progresívne, do 2-10 rokov od za iatku ochorenia die a stráca
schopnos samostatnej chôdze, dožívanie je skrátené do 2.-3. dekády. Prí inou smrti je respira ná
infekcia alebo zlyhanie srdca (1,3). 50-80% detí má známky postihnutia myokardu s EKG
a sonografickými známkami kardiomyopatie. Môžu by aj príznaky postihnutia hladkého svalstva
pažeráka žalúdka a riev s vracaním, boles ami brucha, hna kovitými stolicami, malabsorpciou alebo
obstipáciou. 30% detí je mentálne retardovaných a postihnutá je prevažne re . IQ detí s DPSD je okolo
85, retardácia však nie je progresívna a nekoreluje so stup om svalovej slabosti. V laboratórnych vyšetrenia sú vždy vysoké hodnoty CK a transamináz (AST, ALT). Patognomickým nálezom je výrazné
zvýšenie CK. V EMG je typický myogénny nález s krátkymi, polyfázickými ak nými potenciálmi.
Diagnóza sa stanoví na základe anamnézy s poruchami chôdze a vstávania, objektívneho nálezu pletencovej svalovej slabosti s pseudohypetrofiou lýtkového svalstva a zvýšených hodnôt CK. Konfirma ným vyšetrením je DNA analýza. EMG vyšetrenie je vhodným vyšetrením, ale opakované vyšetrenia sa nedoporu ujú vzh adom na invazívny typ vyšetrenia (1,3).
Kortikoidy v dávke 0,3–075 mg/kg/de spoma ujú priebeh ochorenia, môžu oddiali imobilizáciu o 2–
3 roky. Dôležitá je rehabilitácia na prevenciu kontraktúr, v pokro ilých štádiách sa objavujú epizódy
no nej hypoxie pri slabosti dýchacích svalov, ktoré si vyžadujú podpornú ventiláciu (2).Skúša sa génová lie ba a jej výsledky sú ve mi s ubné (indikácia závisí od konkrétneho typu mutácie). Princíp je
premostením génového defektu ím sa dá iasto ne obnovi tvorba dystrofínu.

Súhrn: prvým príznakom ochorenia bolo zvýšenie transamináz a kreatínkinázy (CK) už
v novorodeneckom období. CK je cytoplazmatický enzým, ktorý sa nachádza v kostrovom svale, myokarde a CNS a uvo uje do krvného séra pri poškodení membrány buniek. Nevyskytuje sa v pe eni,
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pankrease, ani iných orgánoch. Má tri izoformy: mozgovú, myokardovú a svalovú. Vyšetrením izoenzýmov sa môže zisti jej pôvod. MM prúžky sú z kostrového prie ne pruhovaného svalstva, MB zo
srdca a BB z mozgu a miechy. Za patologické hodnoty sa považuje jej trojnásobne zvýšenie oproti
norme (3,77 ukat/l). CK môže by u novorodencov zvýšené pri poškodení svalov po as pôrodu, nevýrazne pri niektorých neuromuskulárnych ochoreniach (spinálna svalová atrofia), ale výrazne (až stonásobne) je zvýšená pri Duchennovej lebo Beckerovej svalovej dystrofii, pri rabdomyolýze a pri zápalových ochoreniach svalov (polymyozitíde, dermatomyozitíde). U detí s kongenitálnymi myopatiami sú
hodnoty CK v norme. V tomto prípade zvýšenie pretrvávalo aj pri opakovaných odberoch, nebolo
prechodné, o vylú ilo možné svalové pohmoždenie pri pôrode. Neboli ani iné príznaky, ktoré by
mohli poukazova na zápalové postihnutia svalov s nekrózou svalových buniek. Pri PSD sú zvýšené
hodnoty aj LDH a transamináz (ALT a AST), o ve mi asto vedie k nesprávnej diagnóze hepatopatie
a k h adaniu prí iny hepatálneho poškodenia. Pri zvýšených hodnotách transamináz je preto potrebné
vyšetrova aj CK. Jej zvýšenie je patognomickým príznakom svalového postihnutia (3). Beckerova
forma svalovej dystrofie je podmienená neúplným chýbaním dystrofínu, má priaznivejší priebeh. Zaína v 5.-6. roku života, priebeh je pomalší a prežívanie chlapcov do stredného dospelého veku nie je
vzácne. Hodnoty CK sú stredne zvýšené, v EMG je myogénny nález a koncentrácia dystrofínu
vo svaloch je vyššia ako u Duchennovej formy (3).

CAVE: zvýšená hodnota kreatínkinázy – CK u doj

a ako prvý príznak Duchennovej progre-

sívnej svalovej dystrofie.
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10. kazuistika:

Kongenitálny myastenický syndróm

RA: bez pozoruhodností, rodi ia a súrodenci zdraví.
OA: die a je zo IV. fyziologickej gravidity, pôrod v termíne, pôrodná hmotnos 3300g, neprospievala.
PMV: sedela ako 10 mes., chodila okolo 2 rokov, preto sledovaná v neurologickej ambulancii ako
hypotonický syndróm. V 2.roku života realizovaný syntostigmínový test a suponovaný myastenický
syndróm. Na

alšie kontroly rodi ia nechodili a diev atko sa vytratilo z neurologického dispenzára.

V 8. roku prekonala príhodu s aspiráciou a bola prijatá do nemocnice v mieste bydliska. Pre postupný
vývoj významného dyspnoe urobené bronchoskopické vyšetrenie s nálezom potravy v dýchacích cestách. Pri bronchodilata nej lie be, kortikoterapii a ATB sa stav die

a zlepšil, ale do 24 hod. znova

vznikla respira ná insuficiencia. Z klinického obrazu vyslovené podozrenie na respira nú insuficienciu
pri myastenickom syndróme. Intravenózne podávaný syntostigmín podstatne zlepšil stav a diev atko
previezli na našu kliniku. Pri prijatí je pacientka mobilná, je prítomná rhinolália, známky svalovej
slabosti a výrazné poruchy okulomotoriky s ptózou a nepohyblivos ou bulbov. V priebehu d a je stav
stále stabilizovaný a k ve eru dochádza opä k rozvoju respira nej tiesne a poklesu saturácií. Die a
musí by intenzívne monitorované a lie ené 2 dni na DKAIM, kde sme za ali podáva pyridostigmínom s postupným zvyšovaním dávky. Vyšetrenie protilátok proti AchR bolo v norme. DNA vyšetrenie
potvrdilo mutáciu v géne CHRNE ( 1267delG), ktorá je prí inou anomálie acetylcholínového receptora s jeho následnou nedostato nos ou.
Myasténia gravis je ochorenie s poruchou prenosu vzruchu z nervu na sval. Z presynaptického zakon enia terminálneho neurónu sa nervovým impulzom uvo ní ve ké množstvo acetylcholínu do synaptickej štrbiny a viaže sa na špecifické receptory na postsynaptickej membráne. Celý proces prenosu
je ukon ený odstránením acetylcholínu difúziou alebo acetylcholínesterázou. Pri autoimunitnne podmienenej myasténii dochádza k poškodeniu acetylcholínových receptorov autoprotilátkami cirkulujúcimi v krvi. Lie ba je pyridostigmínom, reverzibilným inhibítorom acetylcholínesterázy a kortikoidmi.
Kongenitálny myastenický syndróm (KMS) je geneticky podmienené ochorenia nervosvalového
prenosu. Ide o heterogénnu skupinu chorôb, klinicky charakterizovaných svalovou slabos ou postihujúcou okohybné, bulbárne svaly a svaly kon atín, pri om nie je postihnutý myokard a hladké svaly.
Porucha sa môžu manifestova v novorodeneckom veku alebo v prvých mesiacoch života, menej asto
okolo 2. roku života a zriedkavo v dospelosti. Priebeh závisí na veku vzniku a charaktere poruchy.
V novorodeneckom období je hlavným príznakom slabý pla , problémy s k mením, celková slabos
a ptóza. Neskôr je v popredí rhinolália, poruchy chôdze a únavnos , zhoršujúca sa v priebehu d a,
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spojená s nevýkonnos ou. Významná je tiež porucha okulomotoriky. V niektorých prípadoch je KMS
združený s deformitami chrbtice, faciálnou stigmatizáciou a myopatiou. Deti majú zvy ajne normálne
intelektové schopnosti (1).
Diagnóza KMS je založená na: 1. anamnéze a klinickom obraz, 2. elektromyografickom náleze poklesu ak ného potenciálu pri nízkej frekvencii stimulácie o viac než 10%, 3. neprítomnosti protilátok
proti acetylcholínovým receptorom a svalovej špecifickej kináze (MuSK), 4). nepriamo, pri neúspešnej lie be myasténie gravis kortikoidmi a imunosupresívami 5. DNA vyšetrením.
Patologické gény u pacientov s KMS kódujú jednotlivé proteíny, ktoré sa zú ast ujú nervosvalového
prenosu napr.: podjednotky acetylcholínového receptora ( AChR, AChR, AChR, AChR), kolagénové

asti acetylcholínesterázy (COLQ) a cholínacetyltransferázy (CHAT), platni kový rapsýn

(RAPSN), sodíkový kanál prie ne pruhovaného svalu (SCN4A), svalovo špecifický receptor pre tyrozínkinázu ( MUSK) a iné. Pod a lokalizácie poruchy na nervosvalovej platni ke sa rozde uje KMS na
presynaptický, synaptický a postsynaptický. Medzi presynaptické poruchy patrí defekt acetylcholínovej resyntézy (KMS–EA) spôsobený mutáciou v géne CHAT. Synaptická porucha je spôsobená deficitom acetylcholínesterázy v géne COLQ. Postsynaptická forma má mutácie, ktoré vedú k zmene acetylcholínového receptora a rýchlych a pomalých kanálov (CHRNE, CHRND, CHRNAl, CHRNB1). alšia je porucha syntézy platni kového rapsýnu, a porucha sodíkových kanálov kostrového svalu (gén
SCN4A) (obr.11)().
V diferenciálnej diagnóze KMS je potrebné vylú

séronegatívne formy myasténie gravis

a tranzientnú neonatálnu formu myasténie myastenických matiek s prestupom protilátok z matky na
plod. Spinálna muskulárna atrofia, kongenitálne myopatie a anomálie mozgového kme a s poruchami
dýchania môžu napodob ova obraz KMS (1,4).
U vä šiny pacientov s KMS je efektívna lie ba inhibítormi AchE, niektoré syndrómy sú však refraktérne a porucha COLQ sa lie bou pyridostigmínom dokonca zhoršuje. Alternatívne alebo v kombinácii sa používajú blokátory draslíkových kanálov 3,4–diaminopyridín (2). Terapeutický efekt fluoxatínu je možný u syndrómu pomalého kanála a efedrín pri deficite acetylcholínesterázy (COLQ) (3,
4, 8).
Náš pacient má postsynaptickú formu KMS s poruchou v podjednotke acetylcholínového receptora,
mutácia génu CHRNE, ktorá zaprí

uje redukciu po tu a zhoršenie funkcie acetylcholínového recep-

tora. Takýto nález má viac ako 50% európskych Rómov (9).

Súhrn: KMS je vzácne ochorenie, ale treba na myslie zvláš u detí rómskeho etnika, kde v aka
relatívne vysokému výskytu zakladate skej mutácie (1267delG) sa vyskytuje astejšie. Na KMS treba
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myslie u všetkých detí so závažným priebehom bežných respira ných ochorení a s rozvojom respira nej insuficiencie, ktoré sú spojené s poruchami preh tania, okohybnými poruchami a ptózou. Diagnostika môže by niekedy ažká, ale je možnos potvrdenia diagnózy DNA vyšetrením a nálezom
patologického génu. Prognóza u KMS v dôsledku mutácie génu CHRNE 1267 delG je dobrá a priebeh
choroby je vo vä šine prípadov je neprogresívny a benígny (9).

CAVE: pri respira nom zlyhaní batoliat a malých detí, zvláš rómskeho etnika je potrebné diferencova nervosvalové ochorenie – KMS!

Obr. 11 Molekulárna architektúra neuromuskulárneho spojenia (pod a Benjamin W. Hughes, 2006)
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11. kazuistika:

Hypotonické die a – prípad spinálnej svalovej atrofie (SMA)

RA: rodi ia zdraví, podobné ochorenie sa v príbuzenstve nevyskytuje.
OA: die a je z I. rizikovej gravidity (v 7. mesiaci matka užívala penicilín pre pozitívny nález streptokoka z vaginálneho výteru). Pôrod bol v 41. týždni, spontánny záhlavím, p. hmotnos 2900 g, d žka 48
cm, stav bezprostredne po pôrode bol dobrý, AS 10/10.
TO: od 5. mesiaca matka pozorovala zaostávanie vývoja, diev atko sa neotá alo. Pri prvom neurologickom vyšetrení vo veku 14 mesiacov sa zistil hypotonický syndróm s nevýbavnými š achovookosticovými reflexami a oneskorovanie motorického vývoja: die a sa neotá a na brucho, nesedí, nepostaví sa, nestojí. Mentálne je ulé, sleduje, po uje, opakuje slabiky, povie nieko ko echolalických slov.
Po as diagnostickej hospitalizácie na detskom oddelení boli hodnoty svalových enzýmov CK, LDH
a transamináz v norme. Podobne laktát, amoniak a skríningové vyšetrenie na vrodené poruchy metabolizmu, hormóny štítnej ž azy a MRI mozgu bolo v norme. Neskôr je doplnené genetické vyšetrenie bez
chromozómovej aberácie. Vo veku 20 mesiacov bolo die a vyšetrené na KDN v Bratislave.
V objektívnom náleze: pasívne s hyperabdukciou v bedrách (žabia poloha), bez spontánnej motoriky, len
akrálne na rukách nepravidelné zášklby prstov (polyminimyoklonus). Sú prítomné fascikulácie jazyka.
Svalový tonus na kon atinách je výrazne znížený, je znížená konzistencia atrofických svalov, prítomný
príznak pásovca, kružidla a šálu, š achovo-okosticové a brušné reflexy sú nevýbavné. Pri posadzovaní sa
die a nepri ahuje, hlava prepadáva dozadu, pri pasívnom posadení prepadne dopredu a leží opreté hrudníkom o podložku s abdukovanými dolnými kon atinami. V závese v podpaží dolné kon atiny vo ne
visia, sú extendované v kolene, nohy v plantárnej flexii. Pri postavovaní sa nevzoprie. V neurologickom
náleze dominuje výrazná svalová slabos , hypotónia a známky poškodenia periférneho motoneurónu.
EMG vyšetrenie: nie je prítomna spontánna pokojová aktivita, EMG krivka je redukovaná s polyfázickými nízkymi potenciálmi, rýchlos vedenia motorickými vláknami je spomalená a je nízka amplitúda
CMAP. DNA analýza odhalila v genóme deléciu exónu 7 génu SMN, o je kauzálnou prí inou SMA. V
kontrolnom vyšetrení vo veku 3,5 roka je die a psychicky ulé, komunikuje, re je rozvinutá, intelekt je
orienta ne v norme. Sú prítomne fascikulácie jazyka, nižší dávivý reflex, generalizovaná svalová hypotónia, areflexia. Stisk ruky je slabý, pri predpažení horné kon atiny chví u udrží, v polohe na bruchu sa
iasto ne vzoprie o horné kon atiny, nelezie, nedostane sa do polohy na kolenách, po pasívnom postavení sa neudrží, po posadení v sede výrazná kyfóza v LS oblasti. Dg: spinálna muskulárna atrofia typ II.
Spinálna svalová atrofia (SMA) je ochorenie vo vä šine prípadov s autozómovo-recesívnym typom
dedi nosti, podmienená degeneratívnym procesom v bunkách predných rohov miechy. Spolu
s Duchennovou svalovou dystrofiou je druhou naj astejšou nervosvalovou chorobou a druhou naj as42

tejšou prí inou úmrtia kojencov na recesívne ochorenie. Gén pre SMA je na chromozóme 5q. Doteraz
sú identifikované tri gény zodpovedné za klinickú manifestáciu SMA: SMN (survival motor neuron)
proteín ur ujúci prežívanie motoneurónu (SNM1 a SNM2), proteín inhibujúci neurónovú apoptózu
(NAIP) a gén, ktorý kóduje podjednotku bazálneho transkrip ného faktora (TFIIH „general transcription factor IIH subunit 1“). Významným patogenetickým faktorom je delécia 7 a 8 exónu SMN génu,
ktorá je prítomná v 95 % prípadov, za zostatok je zodpovedná mutácia iného génu. Ochorenie je charakterizované progresívnou symetrickou svalovou slabos ou trupu a kon atín. Pod a klinického obrazu sa rozlišujú tri formy ochorenia:
– infantilná forma ochorenia SMA typ 1, morbus Werdnig-Hoffmanova, ktorá sa za ína už intrauterínne alebo hne po pôrode výraznou svalovou hypotóniou, svalovými atrofiami, fascikuláciami a
chýbaním š achovo-okosticových reflexov. asto je pectus excavatum, slabý tichý pla . Maximum
postihnutia býva v oblasti proximálneho svalstva kon atín, s výraznejším postihnutím dolných
kon atín. Nie sú poruchy okulomotoriky, sú fascikulácie jazyka a tremor kon atín. Prognóza je nepriaznivá, deti sa nikdy nenau ia sedie a zvy ajne umierajú do druhého roku života;
– intermediárna forma SMA typ 2 sa manifestuje neskôr, medzi 3.-15. mesiacom života a je naj astejší typ SMA. Deti sa nau ia sedie , ale nikdy nechodia, prežívajú dlhšie, aj do 20 rokov, majú
zvy ajne ažké kontraktúry a kyfoskoliózu;
– SMA typ 3, morbus Kugelberg-Welander, za ína vo veku 5.–15. rokov a má ve mi pomalú progresiu slabosti dolných kon atín, doba prežívania nie je skrátená. Pacienti sú schopní samostatnej chôdze, aj ke zvy ajne s pomocou;
– SMA typ – adultný typ, ktorý vzniká po 30. r. veku a má ve mi pomalú progresiu na horných alebo
dolných kon atinách;
Pri podozrení na SMA je najvhodnejšie vyšetrenie DNA. Metodikou PCR sa zistí delécia exónu 7 a 8
SMN génu. Hodnota sérovej kreatinín-fosfokinázy je v norme alebo ahko zvýšená. V EMG sú v ažkých prípadoch fibrilácie a pozitívne ostré vlny konzistentne s akútnou denerváciou. V menej záväzných stavoch nebýva prítomná abnormálna spontánna aktivita, ale trvanie a amplitúda motorických
jednotiek je zvýšená. Pri vyšetrení vodivosti motorických nervov je prítomný pokles amplitúdy komponentov svalového ak ného potenciálu (CMAP), senzitívny ak ný potenciál (SNAP) je normálny.
Biopsia svalu ukáže zoskupovanie atrofických vlákien oboch typov a hypertrofiu vlákien typu I. Je
možná prenatálna diagnóza DNA analýzou. Kauzálna lie ba neexistuje, kyselina valproová môže
spomali priebeh ochorenia, recentne sa už používa menej. Podporná lie ba spo íva v rehabilitácii,
v psychoterapii.

Súhrn:
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Zníženie svalového tonusu s poruchami pohyblivosti sú

astým príznakom ochorenia CNS

v doj enskom a batolivom veku. Svalová hypotónia je príznakom poškodenia viacerých štruktúr CNS,
je príznakom poškodenia bielej hmoty mozgu (leukodystrofie), miechy, ale aj periférnych nervov
a svalov. Klinickým vyšetrením a pomocnými vyšetreniami je potrebne zisti miesto a charakter poruchy. O poškodení periférneho motoneurónu sved í výrazná svalová slabos , zvýšená únavnos , svalová hypotónia, oneskorený motorický vývoj pri normálnom psychickom vývoji, poruchy chôdze, neprítomné alebo znížené š achovo-okosticové reflexy, atrofie svalov, distálne pri polyneuropatiách, proximálne pri svalových dystrofiách, poruchy citlivosti „pan uchového“ alebo „rukavi kového“ typu.
Pomocné vyšetrenia zah ajú vyšetrenie kreatinínfosfokinázy, elektromyografiu, vyšetrenie vodivosti
senzitívnych a motorických nervových vlákien, biopsiu svalu a nervu a DNA analýzu. Medzi relatívne
asté a prognosticky nepriaznivé ochorenia periférneho motoneurónu patria spinálna svalová atrofia
(SMA).

CAVE: hypotonický kojenec s areflexiou je indikovaný na genetické vyšetrenie SMN génu!

Literatúra:
1.

Menkes JH, Sarnat HB, Maria BL. Child Neurology Seventh Edition. Philadelphia: Lippincott
Wiliams & Wilkins; 2000: 1186.

2.

Sarnat HB. Neuromuscular disorders. In Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM, eds. Nelson
textbook of pediatrics,16th ed. Philadelphia: WB Saunders 1999: 1867–1893.

44

12. kazuistika:

Myalgie po gastroenteritíde ako prvý príznak akútnej polyradikuloneuritídy
– Guillain-Barrého syndróm

RA: bez pozoruhodností.

OA: chlapec z I. fyziologickej gravidity, pôrod spontánny záhlavím, pôrodná hmotnos 3400g, kriesený nebol, po pôrode pre výraznú hyperbilirubinémiu pri hemolytickej chorobe novorodenca urobená
exsanguina ná transfúzia.

alší priebeh bez pozoruhodností, psychomotorický vývoj v norme. Preko-

nal bežné respira né infekcie, lie ený pre ekzém. V 2. roku života herniotómia, inak vážnejšie chorý
nebol.

TO: na za iatku ochorenia bol febrilný stav s boles ami brucha, vracaním a hna kami, lie ený symptomaticky
ako akútna gastroenteritída. Užíval antiementiká, analgetika, antipyretiká a diosmectitum. Teploty poklesli a stav
sa upravil. Na 10. de od za iatku ochorenia sa chlapec za al s ažova na bolesti dolných kon atín, ktoré sa šírili
od prstov nôh proximálne, mal zníženú citlivos na nohách a predkoleniach a prechodne mal poruchy mo enia.
Na druhý de sa pridružila slabos dolných kon atín, nevedel vsta , stá ani chodi . Stav sa potupne zhoršoval,
zvýraz ovala sa slabos dolných kon atín neskôr aj horných kon atín – neudržal predmety v rukách. Mal bolesti
a k e v dolných kon atinách a t pnutie horných kon atín. V objektívnom neurologickom náleze boli známky
slabosti prevažne dolných kon atín a nevýbavné š achovo-okosticové reflexy (RŠO). V elektromyografickom
vyšetrení boli známky demyelinizácie a axonálnej poruchy vedenia s akútnou denerva nou aktivitou. Vo vyšetrení mozgovomiechového moku bol nález proteinocytologickej disociácie s hodnotou bielkovín 520mg/l (norma
do 350mg/l) a normálnym po tom elementov (3/3 Le). V elektroforéze bielkovín likvoru boli normálne hodnoty
IgG 12,l% (norma 8,2–14,6 %) s nazna enou oligoklonálnou skladbou. Vzh adom na progresiu

ažkostí

s podozrením na vzostupnú formu polyradikuloneuritídy bol preložený do DFNsP v Bratislave. V objektívnom
náleze pri prijatí (4. de ochorenia) bol chlapec pri vedomí, orientovaný, GCS 15 bodov, nemal dyspnoe ani
poruchy preh tania. Na kon atinách bola areflexia C5/C8 a L2/S2, slabos na HK akrálne, slabos na DK, ale
v zánikových polohách (Mingazini) kon atiny udržal nad podložkou. Za ala sa lie ba i.v. gamaglobulínmi 5 dní
v dávke 400mg/kg/de . V alšom priebehu už nebola progresia slabosti. Postupne pomalé zlepšovanie svalovej
sily a pohyblivosti. Na 13. de od za iatku ochorenie preložený do Lie ebného ústavu v ilistove za ú elom
intenzívnej rehabilitácie. V kontrolnom vyšetrení po 3 mesiacoch je subjektívne bez ažkostí s normálnym neurologickým nálezom.
Súhrn: akútna zápalová demyelenizujúca polyradikuloneuropatia je sú as ou obrazu Guillain-Barrého syndrómu (GBS) (GBS predstavuje aj iné patologické podtypy vi

tab.1), je naj astejšou periférnou neuropatiou

v detskom veku. Incidencia je 0,7–1,9:100 000 (4). Prejavuje sa náhlym vznikom chabej obrny, predovšetkým
dolných kon atín. Spúš acím mechanizmom imunitnej poruchy, ktorá spôsobuje segmentálnu demyelinizáciu a
niekedy aj axonálnu degeneráciu, býva respira ná alebo gastrointestinálna infekcia. Ochorenie vzniká 1–2 týžd45

ne po infekcii. Objavia sa parestézie a slabos dolných kon atín, ktorá je symetrická. V uvedenej kazuistike je
typická anamnéza ochorenia s gastroenteritídou a objavenie sa bolestí a neskôr aj slabostí dolných kon atín do
14 dní. Vzh adom na skuto nos , že až dve tretiny pacientov s GBS uvádza nieko ko týžd ov pred vznikom
slabosti prekonané ochorenie respira ného alebo gastrointestinálneho traktu (naj astejšie infekcie Campylobacter
jejuni), najvä šia pozornos vo výskume bola venovaná postinfek nej teórii vzniku GBS. Kritickým krokom sa
ukazuje produkcia protilátok krížovo reagujúcich so špecifickými gangliozidmi u vnímavých jedincov(4). Slabos progreduje zvy ajne nasledujúce 2-4 týždne. Po slabosti DK nasleduje slabos HK a tvárového svalstva.
V ažkých prípadoch sú hltacie ažkosti a respira ná insuficiencia. Prechodná porucha mo enia sa vyskytuje asi
v 10–20% prípadoch. Bolesti svalov sú hlavným príznakom, podobne ako pocity t pnutia a poruchy citlivosti.
V objektívnom neurologickom náleze dominuje svalová slabos , nevýbavné š achovo-okosticové reflexy a poruchy hlbokej citlivosti. Pri progresií môže dôjs k postihnutiu dýchacích svalov a k respira nej insuficiencii.
Život ohrozuje aj poškodenie vegetatívnych vlákien s prejavmi arteriálnej hypotenzie alebo hypertenzie. Diagnostické je vyšetrenie mozgovomiechového moku s typickým nálezom proteinocytologickej disociácie
s normálnym po tom elementov a zvýšenými hodnotami bielkovín (0,5–2,0 g). Na za iatku ochorenia môže by
proteínorachia normálna, hodnoty stúpajú a dosahujú maximum v priebehu prvých 2-4 týžd ov.

alším vyšetre-

ním potvrdzujúcim polyradikuloneuritídu je EMG. Tu sú predovšetkým známky demyelinizácie periférnych
nervov

s nálezom

multifokálnych

konduk ných

blokov,

spomalenie

vodivosti

nervových

vlákien

s prolongovanými distálnymi latenciami, pred ženie latencie F vlny a rôzny stupe denervácie. (Pri postihnutí
axónov je prítomný pokles amplitúdy ak ného potenciálu (CMAP), sved í pre akútnu motorickú axonálnu neuropatiu AMAN – podtyp GBS). Na za iatku ochorenia môže by

však EMG nález takisto normálny.

V uvedenom prípade nález proteínocytologickej disociácie a EMG nález potvrdili diagnózu GB polyradikuloneuritídy, akútnej zápalovej demyelenizujúcej polyradikuloneuropatie.
Lie ba pozostáva z i.v. podávania gamaglobulínov v dávke 400 mg/kg/de 5 dní po sebe. V kontrolovaných
štúdiách sa jednozna ne potvrdila aj ú innos plazmaferézy. Sú potrebné 2, u ažších stavov 4 plazmaferézy.
U detí je výhodnejšie a jednoduchšie podáva i.v. gamaglobulíny. Neoddelite nou sú as ou lie by je prevencia
komplikácií. Predovšetkým je potrebná v asná intubácia a umelá p úcna ventilácia v prípadoch poklesu vitálnej
kapacity na 12–15 ml/kg a saturácie kyslíka pod 70% SpO2. K menie nazogastrickou sondou alebo gastrostómiou je potrebné pri ažkej dysfágii, nevyhnutná je prevencia nozokomiálnych infekcií (zápal p úc a infekcie
mo ových ciest) s systematická rehabilitácia. Lie ba kortikoidmi priebeh ochorenia neovplyv uje. Prognóza je
zvy ajne priaznivá, stav sa za ína upravova po 2-3 týžd och. Úplné uzdravenie je v 80% v priebehu 6-12 mesiacov. V niektorých prípadoch choroba prechádza do chronickej formy s rozvojom chabej kvadruparézy, ktorá
trvá mesiace až roky. V niektorých prípadoch sa môže sa ochorenie opakova .
Diferenciálne diagnosticky je potrebné vylú

akútne ochorenie miechy vo forme tranzverzálnej myelitídy alebo

útlak miechy expanzívnym procesom. Pre ochorenie miechy sved ia poruchy sfinkterov a porúcha citlivosti. Je
treba myslie aj na myasténiu gravis alebo botulizmus.
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Tab. 1 Podtypy GBS (pod a Cibul ík 2016)

Podtyp GBS

Príznaky

EMG nález

AIDP - akútna zápalová demyelinizujúca polyradikuloneuropatia

Senzimotorické, asto s postihnutím
kraniálnych a autonómnych nervov

Demyeliniza ná polyneuropatia

AMAN - akútna motorická axonálna
neuropatia

isto motorický GBS, hlavové nervy
postihnuté zriedkavo

Axonálna motorická neuropatia

AMSAN - akútna motorická
a senzitívna axonálna neuropatia_

Ako AMAN so senzitívnym poškodením

Axonálna senzimotorická polyneuropatia

Faryngo-cerviko-brachiálna forma

Slabos orofaryngeálnych, tvárových,
šijových a ramenných svalov

Vä šinou normálny, zriedka axonálny
nález z oblasti ramien

MFS - Miller -Fisherov syndróm

Ataxia, oftalmoplégia, areflexia

Vä šinou normálny, ojedinele zmeny
vedenia senzitívnymi vláknami a H
reflexu

CAVE: akútne vzniknutá slabos po prekonanom infek nom ochorení je podozrivá zo zápalového postihnutia periférnej nervovej sústavy!

Literatúra:
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Kotagal S. Základy d tské neurologie. Triton ; 1996: 202.
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Maria BL. Current Management in Child Neurology. 2nd ed. BC Decker Inc. Hamilton Ont.
USA; 2002: 562.
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13. kazuistika:

Autoimúnna anti-NMDAR encefalitída u 13-ro ného chlapca

RA a OA boli bez pozoruhodností, prekonal bežné detské ochorenia, vážnejšie chorý nebol.
TO: v júli 2012 bol na Kliniku detskej neurológie DFNsP v Bratislave prijatý pre akútny vznik neuropsychiatrických symptómov. Posledné tri dni pred prijatím mal stav nevo nosti s opakovaným vracaním. Po symptomatickej lie be metoclopramidom sa objavila porucha videnia, zmätenos a motorický nepokoj s agresivitou (vykrikoval, nadával, ohrozoval rodi ov nožom). V neurologickom náleze
dominovala kvalitatívna porucha vedomia, dezorientovanos , zmätenos , brachiálna aj verbálna agresivita (kopal, bil sa, nadával), halucinácie a diskrétne dyskinézy (zášklby ústnym kútikom a hornými
kon atinami). Psychiater predpokladal zmeny psychiky pri somatickom ochorení. V laboratórnych
vyšetreniach bola mierna hypernatrémia a metabolická alkalóza, CRP bolo negatívne. V CT, neskôr
v MR vyšetrení mozgu sa nezistili žiadne patologické zmeny. V mozgomiechovom moku bol nález
lymfocytárnej pleiocytózy (324/3 monocytov a 2/3 polynukleárov), hodnoty bielkovín boli v norme
(310 mg/l), neboli zvýšené gamaglobulíny ani ich oligoklonálna skladba. Vyšetrenie PCR a vyšetrenie
protilátok v sére aj likvore neviedlo k identifikácii infek ného agens. V EEG vyšetrení bola asymetria
záznamu so spomalením aktivity nad pravou hemisférou, s maximom fronto-paritálne v pásme théta–
delta aktivity. V klinickom obraze pretrvávala porucha správania s agresivitou, prehlbovala sa porucha
vedomia až do obrazu soporu. Akútny vznik psychiatrickej symptomatológie s nálezom pleiocytózy
v likvore poukazoval na zápalové ochorenie mozgu – encefalitídu nejasnej etiológie. V lie be sme
podávali kortikoidy (methylprednizolón i.v.) acyklovír a antipsychotickú lie bu: olanzapín
a chlorpromazín. Napriek lie be pretrvávala kvalitatívna porucha vedomia, delirantný stav s výraznou
agresivitou a dyskinézy facio-brachiálneho typu. Nález protilátok proti NMDA receptorom v sére
a likvore špecifikoval ochorenie ako autoimúnnu encefalitídu s protilátkami proti NMDA receptorom
(vyšetrenie realizované v Imunologickom laboratórium FN v Motole, Praha).

alšími vyšetreniami

sme vylú ili onkologické ochorenie. Po 2 týžd och od za iatku ochorenia pre pretrvávanie ažkostí
indikovaná na Detskej klinike anestézy a intenzívnej medicíny SZÚ a DFNsP plazmaferéza celkom 7x
so sú asným podávaním i.v. kortikoidov a následne i.v. podaním gamaglobulínov. Lie ba sa komplikovala krvácaním z duodenálneho vredu a dvomi generalizovanými epileptickými záchvatmi, ktoré sa
objavili v 6. týždni ochorenia. Záchvaty sa po nasadení antiepileptickej lie by už neopakovali. Po
imunomodula nej lie be v priebehu nasledujúcich 6 týžd ov sa stav postupné zlepšoval s reziduálnou
poruchou koncentrácie pozornosti a emocionálnou labilitou pri prepustení do ambulantnej starostlivosti. Následná 6 mesa ná lie ba s podávaním IVIG raz mesa ne viedla k úprave stavu ad integrum.
Anti-N-methyl-D-aspartat receptorová (Anti-NMDAR) encefalitída je nová, klinicky dobre definovaná chorobná jednotka asociovaná s poruchou správania a osobnosti, zrakovými a sluchovými
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halucináciami, ktorá pripomína akútnu psychózu. Pri progresii ochorenia sa objavujú epileptické záchvaty, kvantitatívna porucha vedomia, stereotypné pohyby charakteru oro-facio-brachiálnych dyskinéz a dysautonómia. Ide o autoimunitne sprostredkovanú encefalitídu s tvorbou protilátok proti NR1
podjednotke NMDA receptoru, ktoré sú prítomné v sére a v likvore pacientov a identifikovali sa len
nedávno, v roku 2007 (3). Mechanizmus spúš ajúci imunitnú reakciu nie je známy. V dospelosti, menej u detí je astý výskyt onkologického ochorenia (môže predchádza nieko ko rokov). Naj astejší je
výskyt ovariálneho teratómu u žien a nádorov testes u mužov, neuroblastóm, Hodgkinov lymfóm,
karcinóm p úc ktoré exprimujú NMDA receptory. Asi u 60% pacientov je však prítomná tvorba protilátok bez prítomnosti nádoru. Predpokladá sa parainfek ný mechanizmus pri mykoplazmovej infekcii
alebo influeze s genetickým komponentom viazaným na HLA systém. Protilátky sa rýchlo viažu na
NMDA receptory uložené na povrchu neurónu a spôsobia úplnú, ale reverzibilnú poruchu ich funkcie.
NMDA receptor je špecifický na napätí závislý glutamátový receptor, ktorý reguluje synaptický prenos. NMDA receptory sú lokalizované predovšetkým v limbickom systéme a manifestujú sa poruchami pamäti, halucináciami a paranoiou. Ich porucha sa dáva do súvislosti so schizofréniou a niektorými
formami demencie. V likvore je prítomná lymfocytárna pleiocytóza, môžu by

zvýšené IgG

a oligoklonálne protilátky. V EEG vyšetrení býva spomalenie základnej aktivity do pásma théta–delta.
MR vyšetrenie mozgu je v norme, alebo môžu by nešpecifické ložiskové zmeny so zvýšeným signálom v T2VO a FLAIR v rôznych lokalitách CNS. Ochorenie je lie ite né a pacienti javia výrazné
zlepšenie i úplné uzdravenie, jednak po extirpácii tumoru a imunoterapii (kortikoidy, IVIG, plazmaferéza). Cie om lie by je odstráni protilátky a zabráni ich

alšiemu tvoreniu. Metódou vo by je

plazmaferéza, sú asne s i.v. kortikoidmi a IVIG. V prípade nepriaznivého priebehu sa doporu uje
cyklofosfamid a/alebo rituximab. Prognóza je zvy ajne dobrá, ale 25% pacientov má reziduálny neurologický nález a 25% môže ma relaps. Priemerná doba hospitalizácie je 2,5 mesiaca (1,2,3).

Súhrn: neurológia a psychiatria majú spolo ný substrát, zaoberajú sa ochoreniami mozgu. Neurológia
sa zameriava na organické poruchy, psychiatria na poruchy nálady, správania a osobnosti. V mnohých
prípadoch sa však príznaky v rôznej miere kombinujú a spôsobujú diferenciálno-diagnostické problémy. Ochorenia mozgu, ktoré postihujú prevažne kortikálne štruktúry majú dominujúcu psychiatrickú
symptomatológiu a klinický obraz zodpovedá obrazu akútnej psychózy. Správna diagnóza je nevyhnutnou podmienkou ú innej lie by. Autoimúnna encefalitída je jedným z takýchto ochorení, predpokladá sa že je astejšia ako jednotlivé špecifické encefalitídy spôsobené vírusom herpes simplex, varicella-zoster alebo cytomegalovírusom. Pri vzniku akútnej psychiatrickej symptomatológie je potrebné
na toto ochorenie myslie a stanovi protilátky proti NMDA receptorom. Autoimúnna encefalitída je
ochorením lie ite ným, po eliminácii protilátok a potla ení ich tvorby sú NMDA receptory úplne
funk né a poruchy spôsobené stratou ich funkcie sú úplne reverzibilné. Vzh adom na lie ite nos a
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priaznivú prognózu ochorenia bolo zavedenie stanovenia anti-NMDAR protilátok a membránových
a ostaných protilátok aj v laboratóriách v Slovenskej republike.

CAVE: náhle vzniknutá psychiatrická symptomatológia s neurologickými prejavmi (poruchou
vedomia, epileptické záchvaty) je dôvodom na vyšetrenie NMDA protilátok!

Literatúra:
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14. kazuistika:

Ataxia teleangiektázia

RA: bez pozoruhodností, nezistila sa hereditárna za až, vývojové chyby ani konsangvinita.
OA: die a z II. fyziologickej gravidity (I. spontánny potrat). Pôrod indukovaný 2 týždne po termíne, p.
hmotnos 3190gr, p. d žka 50cm, stav po pôrode dobrý, AS10/10, o kovaná pod a kalendára. Psychomotorický vývoj: sedie za ala ako 5-6 mesa ná, chodi od 11.-12. mesiaca, ako l,5 ro ná spájala
dvojslabi né slová. Prvý raz vyšetrená neurologicky vo veku 19 mesiacov pre neistý sed, s poruchami
rovnováhy a poruchy chôdze s opakovanými pádmi. V objektívnom s náleze bola svalová hypotónia
zo živými š achovo-okosticovými reflexami bez známok lézie pyramídovej dráhy a výrazná ataxia
trupu s poruchami sedenia, chôdza na širokej báze, titubácie s astými pádmi. Na CT mozgu prítomná
atrofia cerebella so širokými subarachnoidálnymi priestormi v zadnej jame. EEG a EMG nález a kmeové sluchové potenciály boli v norme. Predpokladali sme atrofiu (hypopláziu?) cerebella nejasnej
etiológie ako prí inu ataxie. Die a bolo dispenzarizované neurológom. Rehabilitáciou sa zlepšila stabilita pri chôdzi, pretrvávali však titubácie a chôdza na širokej báze, intelektové schopnosti boli v rámci
širšej normy. Od 4. roku života, bolo die a opakovane hospitalizovaná pre febrilné stavy, vírusové
a bakteriálne respira né infekcie s epizódami hemolýzy. V 7. roku života na základe klinického obrazu
ataxie s atrofiou cerebella (Obr.12A), opakovaných respira ných infekciách, prítomnosti teleangiektázií na koži a spojivkách bolo vyslovené podozrenie na ataxiu teleangiektáziu (AT). V laboratórnych
vyšetreniach bola vysoká hladina alfafetoproteínu (41,7 ng/ml, norma 10–20ng/ml) V psychologickom
vyšetrení zistená intelektová úrove v pásme priemeru so známkami organického poškodenia CNS,
neobratnos jemnej motoriky a spomalenie psychomotorického tempa. Cytogenetické vyšetrenie: karyotyp 46XX, zvýšený výskyt instabilných aberácii chromozómov, sved iaci pre syndróm spontánnej
instability chromozómov. Imunologické vyšetrenie: kombinovaná porucha špecifickej humorálnej a
celulárnej imunity s lymfopéniou (–50%) znížením po tu TLy aj BLy, znížená hladina IgG a IgA.
Klinický obraz progresívnej ataxie, atrofia cerebella, poruchy imunity, zvýšená fragilita chromozómov, zvýšená hladina alfafetoproteínu a zníženie intelektových schopnosti zodpovedajú kritériám pre
AT, genetická konfirmácia identifikáciou mutácie nebola urobená.

Ataxia teleangiektázia (AT), Syllabov-Hennerov-Louis Barého syndróm patrí medzi neurokutánne
syndrómy s multiorgánovým postihnutím predovšetkým imunitného systému. Ochorenie popísali eskí
lekári Syllaba a Henner v roku 1922 a v roku 1941 Louis-Bar. Boder a Sedgwick v roku 1958 definovali klinický obraz a neuropatologické nálezy ochorenia a nazvali ho ataxia teleangiectázia (AT). Je to
autozómovo recesívne ochorenie s výskytom 1:40 000. Jediný gén dávaný do súvisu s AT je ATM gén,
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kódujúci ATM proteín na chromozóme 11q22.3. U pacientov je deplécia ATM proteínu. ATM proteín
(AT Mutated) detekuje poškodenú DNA a kontroluje bunkový cyklus, je lokalizovaný v jadre aj cytoplazme. Mutácie spôsobujú vznik skráteného a nefunk ného proteínu. Základnou poruchou je výrazné
zvýšenie bunkovej senzitivity na ionizované žiarenie v dôsledku neschopnosti rozozna a odpoveda
na prítomnos poškodenej DNA inhibíciou DNA syntézy. Zo zvýšenou senzitivitou na žiarenie súvisí
zvýšený (30–200 násobný) vzostup chromozómových zlomov a preskupení.

alšou charakteristikou

AT sú rôzne formy imunologických abnormít. Porušená je predovšetkým humorálna imunita
s poklesom hladiny sérového a sekre ného IgA a IgE so vzostupom IgG a IgM. Dôsledkom je nedostato ná tvorba protilátok a opakované asté respira né infekcie. ATP proteín sa podie a aj na regulácii
apoptózy a jej defekt spôsobuje zánik buniek predovšetkým Purky ových buniek v mozo kovej kôre.
Zvýšená rádiosenzitivita je zodpovedná aj za astejší výskyt malígnych ochorení. Ochorenie za ína
medzi 18. mesiacom a 3. rokom ataxiou, poruchami chôdze, neskôr sa pridružujú mimovo né pohyby
charakteru choreoatetózy. Teleangiektázie na spojivkách (obr. 12 B), na koreni nosa, ušniciach, šiji,
kubitálnej jamke sa objavujú až medzi 3.–10. rokom života a zvýraz ujú sa po expozícii na slnku.
Pred asné šedivenie vlasov, sten enie a strata elasticity kože patria medzi typické príznaky AT. 85%
detí má choreoatetózu, okohybnú poruchu a nystagmus. V neskoršom veku dominuje svalová hypotónia, zníženie šlachovo-okosticových reflexov a svalová slabos . Sú známky postihnutia zadných povrazcov miechy s poruchou vibra nej citlivosti, própriocepcie a axonálnej neuropatie. Konštantným
nálezom v CT (MR) mozgu je atrofia mozo ka. Intelekt, ktorý je iniciálne normálny sa pri progresii
ochorenia znižuje. Vä šina detí má opakované, chronické sinobronchiálne infekcie a asté sú malignity. Deti s AT majú 40–100x astejšie lymfómy, leukémie, lymfosarkómy a Hodgkinovu chorobu ako
ich vrstovníci. Polovica z nich má v adolescencii nezvy ajnú formu diabetu charakterizovanú hyperglykémiou bez glykozúrie, bez ketózy, hypersekréciu inzulínu s periférnou rezistenciou. Priebeh ochorenie je progresívny, aj ke

neurologická deteriorácia sa spoma uje po adolescencii. Smr nastáva

z bronchopulmonálnej infekcie alebo v dôsledku malignity. Diagnóza nie je ažká, ak je plne rozvinutý klinický obraz s poruchami chôdze, ataxiou, okohybnými poruchami, opakovanými respira nými
infektami a teleangiektáziami. Niektoré laboratórne testy pomáhajú v diagnostike: alfafetoproteín býva
zvýšený u 95% detí a jeho zvýšenie predchádza objaveniu teleangiektázií o nieko ko rokov. Podobne
je zvýšený karcinoembryonálny antigén. Diagnózu podporujú charakteristické zmeny v imunoglobulínoch, dôkaz spontánnych chromozómových zlomov, chromozómovej translokácie, deplécia ATM
proteínu. V MRI (CT) je atrofia cerebella. Nie je kauzálne lie ba ochorenia. Je potrebné vyhýba sa
ionizujúcemu žiareniu predovšetkým RTG vyšetreniam, je potrebná dôsledná lie ba infekcií a pri poruche humorálnej imunity substitúcia gamaglobulínov. Kontraindikované je o kovanie živými vakcínami a je potrebná dlhodobá a trvalá rehabilitácia s cie om o najdlhšieho zachovania pohyblivosti.
Experimentálne sa skúša transplantácia týmu, kostnej drene, podávanie tymocytárnych hormónov
(1,2).
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Súhrn: Ataxia je strata rovnováhy pri chôdzi, chôdza o širokej báze, tackavá, hrozia pády, prítomná je
tiež neobratnos kon atín – strata koordinácie, nekoordinovaný pohyb, tras, prestre ovanie, nezrozumite ná, skandovaná re – dysartria a porucha okulomotoriky– nystagmus, porucha pomalých sledovacích pohybov. Výskyt ataxie vyžaduje širokú diferenciálnu diagnostiku. Ataxia teleangiektázia je
naj astejšou prí inou progresívnej poruchy chôdze spôsobenej poruchou koordinácie pohybov pri
atrofii mozo ka. Nález vysokej hladiny alfafetoproteínu, zvýšenej fragility chromozómov pomáhajú
pri diagnóze ochorenia. V rozvinutých prípadoch diagnóza nie je ažká a sved í pre progresívne ochorenie. Diferenciálne diagnosticky pripadajú do úvahy ataxie v asného veku: ataxia okulomotorická
apraxia typ 1 a zvláš typ 2 (má zvýšený AFP), spinocerebelárna ataxia so v asným za iatkom, kde je
porucha okulomotoriky a atrofia cerebella.

CAVE: ataxia, AFP, imunodeficit, zvýšená fragilita chromozómov, atrofia cerebella potrebné
zvažova ako progresívne ochorenie AT!

Obr. 12 A CT mozgu vo veku 7 rokov. Rozšírená IV. komora a atrofia hemisfér mozo ka so zvýraznením laminárnej štruktúry kôry
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Obr. 12 B – teleangiektázie spojovky
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15. kazuistika:

Nezvy ajná manifestácia neurofibromatózy typu II

RA: matka je zdravá, otec a viacerí jeho príbuzní (strýko a jeho matka) majú škvrny „café au lait“
(škvrny bielej kávy) na koži.
OA: 15-mesa né diev a je z I. gravidity. V 6. mesiaci matke v lokálnej anestéze odstránili polyp kr ka
maternice, užívala ampicilín. Pôrod bol v 40. týždni, prolongovaný, inštrumentálny s použitím vákuumextraktora a klieští, s prechodnou alteráciou oziev plodu. Pôrodná hmotnos 3741gr./54 cm, po
pôrode v asný asfyktický syndróm, AS 2/6/6 a skalená plodová voda. Následne die a intubované,
nepriama masáž srdca, celková svalová hypotónia s nevýbavnými novorodeneckými reflexami, k e.
Na USG vyšetrení cez VF popisovaný edém mozgu a subarachnoidálne krvácanie. Od narodenia bola
sledovaná neurológom pre hypotonickú kvadruparézu. Mentálny vývoj bol primeraný: sedie za ala
ako 6 mesa ná, vertikalizácia v roku, povie nieko ko slov. Okrem opakovaných respira ných infekcií
nebola vážnejšie chorá.
TO: V máji 2002, vo veku 13 mesiacov bola o kovaná proti poliomyelitíde a v priebehu týžd a vznikol regres motorických funkcií, prestala chodi , neskôr aj sedie . Leží pasívne na chrbte s minimálnou
spontánnou motorikou, dvihne pravú HK, sama sa neposadí ani nepreto í. Vyšetrená neurologicky ako
DMO hypotonická forma a o dva mesiace neskôr prijatá na vyšetrenie na Kliniku detskej neurológie
v Bratislave. Pri prijatí je 15 mesa né die a pri vedomí, rozpráva dvojslabi né slová, na príhovor reaguje, re i rozumie, snaží sa vykona povely, leží pasívne na chrbátiku, má slabos kon atín, dvihne
nad podložku len pravú HK. V neurologickom náleze je makrocefália, nález na mozgových nervoch je
v norme, svalová hypotónia a asymetrická kvadruparéza s prevahou v avo so zvýšenými reflexami
a pozitívnymi pyramídovými javmi na horných aj dolných kon atinách. Anamnéza a klinický obraz
ažkej kvadruparézy pri intaktnom náleze na mozgových nervoch, bez poruchy kognitívnych funkcií
poukazoval na možnos postvakcina nej polyradikuloneuromyelitídy. O ným vyšetrením sa zistila
neostro ohrani ená papila n. II. v avo s eleváciou do 2D podmienená kolobomatóznou anomáliou, v
USG a CT mozgu bol prítomný trojkomorový hydrocefalus s periventrikulárnym edémom. Na EMG
vyšetrení boli hodnoty vodivosti motorických vlákien v norme v natívnom zázname z m. gastrocnemius a m. tibialis anterior v avo známky ahkej neurogénnej lézie z izolovanými AP predlženého
trvania. V mozgovomiechovom moku bol nález výraznej proteínocytologickej disociácie s hodnotami
bielkovín 7270mg/l, s normálnymi hodnotami elementov (4/3, 2/3 Ly, 2/3Le) a vyššími hodnotami
gamaglobulínov (14,7 – norma do 11,4). Tento nález spolu s výsledkami imunologického vyšetrenia
zo známkami prebiehajúcej zápalovej aktivity v sére (v sére bol znížený absolútny po et T cytotoxických lymfocytov, zvýšená hladina IgM a ve mi nízka hladina C4 zložky komplementu, hrani ná hod-
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nota CRP [10,4mg/l] a v likvore zvýšené hladiny imunoglobulínov G a M a zvýšené CRP) podporovali podozrenie na zápalové postihnutie charakteru polyradikuloneuromyelitídy. Die a bolo prelie ené
i.v. gamaglobulínmi (400mg/kg, 5 dní).
Vzh adom na rozporné nálezy: hypotónia, živé RŠO, normálna vodivos motorických vlákien, zápal
v imunologickom vyšetrení, proteínocytologická disociácia v likvore, hydrocefalus v CT) doplnili sme
MR vyšetrenie mozgu a C chrbtice. Na MR mozgu boli prítomné mnohopo etné nádory v priebehu
intrakraniálnych nervov: obojstranný schwannóm n. VIII., neurinóm n. V. v oblasti ganglion Gasseri
a n. IX–XII vpravo, alej intraspinálne expanzie v oblasti cervikokraniálneho prechodu od C1 po C4
s kompresiou miechy a menšia expanzia v oblasti C6. Okrem toho boli prítomné vývojové zmeny
mozgu charakteru hemimegalencefálie v avo s asymetricky rozšíreným komorovým systémom so
zmenami kortexu charakteru lisencéfálie a pachygýrie v avo s leukoencefalopatiou okolitej bielej
hmoty. MRI nález sp al diagnostické kritéria pre neurofibromatózu typ II (obr.13 A, B). Klinický
obraz kvaruparézy bol podmienený léziou miechy kompresiou intradurálneho extramedulárneho nádoru v oblasti C1–C4 a vysvet uje aj nález v mozgovomiechovom moku, ktorý má charakter kompresívneho likvoru s typickým Froinovým syndrómom a negatívny EMG nález. Neurochirurg indikoval
opera né odstránenie cervikálneho tumoru. 12.9.2002 totálna extirpácia plexiformného neurofibrómu
C1–C4. Poopera ný priebeh bol priaznivý s postupným zlepšovaním hybnosti. Po mesiaci stav komplikovaný výskytom fokálnych motorických záchvatov faciobrachiálneho typu vpravo, kompenzované
lie bou primidonom.
V kontrolnom MRI vyšetrení o 4 mesiace neskôr progresia ve kosti neurofibrómu pri odstupe n. IX–
XII s kompresiou pred ženej miechy. 28.1.03 totálna extirpácia neurofibrómu vyrastajúca z n. accesorius vpravo. Po kontrolnom MRI vyšetrenie urobená tretia operácia s parciálnou resekciou tumoru
v oblasti C5–C6. Nasledujúce tri roky bolo die a pravidelne neurologicky a rádiologicky sledované.
Pretrvával stacionárny obraz vývojových anomálií

avej mozgovej hemisféry s pachygýriou

a lisencefáliou a stacionárny obraz obojstranného schwannómu n. acustici a tumorov intradurálne extramedulárne v úrovni C4–6 a drobným ložiskom dorzálne v oblasti C3–4.
Pri poslednom vyšetrení u 6 ro ného die

a je prítomná makrokránia, parciálna lézia n. XII. vpravo a

pravostranná spastická hemiparéza. Die a samostatne chodí, re

je dyslalická, ale rozvinutá

a intelektové schopnosti sú na dolnej hranici normy. Parciálne motorické záchvaty sú kompenzované
AE lie bou.
Neurofibromatóza (NF) von Reclinghausenova choroba je ochorenie s autozómovo dominantným
typom dedi nosti, ale až v 40–50% môže by mutácia de novo. Typ I (NF1) je viazaný na chromozóm
17 q11.2. Produktom NF1 génu je neurofibromín, proteín, ktorý sa podie a na regulácii a diferenciácii
buniek. Pri jeho chýbaní vzniká hyperproliferácia buniek s tvorbou neurofibrómov. Patrí medzi naj astejšie ochorenia s AD typom dedi nosti s prevalenciou l : 4000. Charakteristickými príznakmi ochore56

nia sú kožné zmeny vo forme škv n bielej kávy („café au lait“) a pehy („freckling“) v axile alebo inguine.

alšími hlavnými znakmi sú neurofibrómy periférnych nervov, plexiformný neurofibróm, Lisho-

ve noduly na dúhovke, glióm optiku a dysplázie skeletu (tibiálna alebo sfenoidálna dysplázia) a výskyt
identického ochorenia v rodine. Objektívny neurologický nález môže by v norme alebo je prítomná
symptomatológia, zodpovedajúca miestu lézie (poruchy zraku a sluchu pri kompresii n.II. alebo VIII.,
ptóza, skolióza, poruchy chovania, makorkania). V MRI sú ohniská zvýšeného signálu v T2 vážení
v bazálnych gangliách, mozgovom kmeni a cerebelle, môže sa zobrazi asymptomatický glióm optiku.
Priebeh je ve mi variabilný v závislosti na po te, ve kosti a lokalizácii neurofibrómov. Jedinou lie bou je chirurgické odstránenie fibrómov, ktoré spôsobujú ažkosti. Glióm optiku sa lie i chemoterapiou vinkristínom a karboplatinou. Prognóza ochorenia je modifikovaná astým výskytom malignít
u pacientov s NF1. Vyskytuje sa sarkómy a leukémie (2,3).
Typ II (NF2), zodpovedný gén je viazaný na 22. chromozóm a kóduje proteín ozna ovaný ako merlín
alebo schwannomín. Je ochorením prevažne dospelých, u malých detí je vzácny a približne 10–krát
zriedkavejší ako NF1. U detí mladších ako 10 rokov sú klinické príznaky u postihnutých jedincov
v 9%, u detí do 15. roku v 18%. Základným príznakom je obojstranný schwannóm akustického nervu
(n.VIII), ktorý je prítomný u 95% geneticky postihnutých jedincov a manifestuje sa v puberte a neskôr
(1). Ak je vestibulárny schwannóm jednostranný, diagnostickým kritériom je prítomnos

alších ná-

dorov naj astejšie meningeómov, schwannómov iného kraniálneho alebo periférneho nervu, ependymómu alebo gliómu.

astá je katarakta (81%), zriedkavé sú k e (8%), nádory miechy sa vyskytujú

asi v 10% (2,3,5). Na rozdiel od NF1, škvrny bielej kávy sa vyskytujú v menej ako polovici prípadov
(43%) a zriedkakedy je ich viacej ako 6 (4).Lie ba je chirurgická, odstránením nádorov pod a klinickej
manifestácie. Lie bou vo by schwannómov n. VIII. je rádiochirurgia. Priebeh a prognóza je variabilná
v závislosti na po tu a lokalizácii nádorov.

Súhrn: neurokutánne ochorenia predstavujú heterogénnu skupinu porúch vznikajúcich na podklade
porúch tkanivovej diferenciácie. Klinické prejavy sa môžu objavi už hne po narodení, ale niekedy
i neskôr v priebehu života. Klinické jednotky zaradené do skupiny neurokutánnych syndrómov majú
spolo né znaky:
1. dedi ný podklad – astý je AD typ dedi nosti s neúplnou penetranciou, rôznou expresivitou a významným výskytom mutácií de novo.
2. dyzontogenetická porucha diferenciácie v embryonálnom období, predovšetkým neuroektodermu.
Vä šina zmien je lokalizovaná v nervovom systéme, na koži a oku. V menšej miere sú postihnuté i
iné orgány.
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3. objavuje sa možnos proliferácie tkanív s tvorbou neoplaziem, prevažne charakteru hamartómov. Medzi neurokutánne syndrómy zara ujeme takmer 20 klinických jednotiek, vä šina z nich je
však ve mi vzácna.
Najdôležitejšie neurokutánne syndrómy:
1.

Neurofibromatóza von Recklinghausen

1.1 Neurofibromatóza typ I
1.2 Neurofibromatóza typ II
2.

Tuberózna skleróza alebo morbus Bourneville (- Pringle) alebo Tuberous sclerosis complex

3.

Sturge-Weber syndróm

4.

Von Hippel-Lindau syndróm

5.

Ataxia telangiektázia alebo morbus Louis-Bar

CAVE: zmeny na koži môžu by príznakom neurokutánneho ochorenia, obojstranný schwannóm ako prejav NF typ II!

Obr. 13A Obojstranný schwannóm n. acustici,
hemimegalencefália avej hemisféry s pachygýriou
a lizencefáliou, asymetrická dilatácia bo ných
komôr
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Obr.13 B Intradurálny extramedulárny
neurofibróm úseku C5 – C6
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16. kazuistika:

Niemann-Pickova choroba typ C

RA: bez pozoruhodností, rodi ia a súrodenec zdraví.
OA: z I. rizikovej gravidity (pre insuficienciu kr ka maternice), pôrod a popôrodná adaptácia boli
v norme, p. hmotnos 3050g, bez hyperbilirubinémie. Die a krátko rehabilitovalo pre tortikolis. Psychomotorický vývoj bol v norme. V predchorobí od 2. do 4. roku sledovaný pre splenomegáliu (bližšie
nešpecifikovanú), neskôr vyradený z evidencie, splenomegália pretrvávala.
TO: vo veku 12 rokov bol prijatý na našu kliniku po solitárnej poruche vedomia. V objektívnom neurologickom náleze boli známky lézie pyramídovej dráhy na dolných kon atinách a psychologické
vyšetrenie ukazovalo organické poškodenie CNS. MRI mozgu bolo v norme, v EEG abnormita základnej aktivity bez epileptiformných grafoelementov, v likvore bola prítomná pozitivita PCR pre
HSV typ 2, ktorá po prelie ení virostatikami vymizla. Stav sme hodnotili ako herpetickú meningoencefalitídu a doporu ili sme lie bu antiepileptikami, ktorá bola po roku vysadená. Po dvoch rokoch od
prvého záchvatu sa objavili náhle poklesy hlavy, charakteru atonických záchvatov s EEG nálezom
hrotov a komplexov hrotu a vlny frontálne s rýchlou generalizáciou. Lie ba lamotrigínom významne
zredukovala po et záchvatov. V objektívnom náleze dominovalo spomalené psychomotorické tempo,
dysartria, kvadruhyperreflexia, pretrvávali pozitívne pyramídové javy na DK, v psychologickom vyšetrení bez známok deteriorácie intelektových schopností. Opakované vyšetrenie likvoru a CT vyšetrenie boli v norme. Po 4 rokov sa pridružil cerebelárny syndróm a mentálny regres. V MRI mozgu sú
prítomné známky difúznej kortikálnej atrofie a atrofie štruktúr zadnej jamy (obr.14). Pre podozrenie na
neurodegeneratívne ochorenie sme vykonali skríning pre vrodené poruchy metabolizmu a analýzu
kostnej drene, kde boli prítomné penovité bunky a „sea-blue“ histiocyty (obr. 15 A,B). Nález poukazoval na lyzozómové „storage disease“. V Ústave dedi ných metabolických porúch v Prahe bolo podozrenie s vysokou suspekciou pre Niemann-Pickovu chorobu typ C (NPC). DNA analýza ukázala
nález združenej mutácie c.808delC(p.V270SfsX39) a c2861c (p.S9542) v géne NPC1, ím sa geneticky potvrdila diagnóza Niemann-Pickovej choroby typu C. Za ali sme lie bu substrát redukujúcim
liekom: miglustat. Efekt lie by je uspokojivý, spomalila sa progresia stavu chlapec je v dobrej kondícii, samostatne mobilný, navštevuje chránenú diel u, záchvaty sú pod kontrolou AE a v psychotestoch
dosahuje stacionárny nález v dolnom pásme priemeru so známkami organického postihnutia, nerovnomernými výkonmi a narušenou motorickou koordináciou.
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Niemann-Pickova choroba typ C (NPC) je zriedkavé neuroviscerálne ochorenie zo skupiny chorôb s
ukladaním tuku („lipid storage disease“), zaprí inené defektom v lipidovom intracelulárnom transporte. Vek vzniku je od novorodeneckého veku až po dospelos . Dochádza k sekundárnemu hromadeniu
sfingomyelínu a glykosfingolipidov, o je rozdiel od iných sfingolipidóz, kde sa ukladajú sfingolipidy
pre poruchu ich degradácie. Sfingolipidy sú hlavným komponentom celulárnych membrán, nachádzajú
s v celom organizme (retikulárny systém a ostatné bunky) ale majú špeciálny význam pre nervový
systém, preto asté prejavy poruchy ich metabolizmu sú poškodenie CNS a PNS (sfingolipidózy: gangliozidóza GM1, GM2, galaktosialidóza, Gaucherova choroba, Niemann-Pickova choroba typ A,B,
Fabryho choroba, Krabbeho choroba, metachromatická leukodystrofia). Naj astejšími formami NPC
je neskorá detská a juvenilná forma (60–70%). Deti sú ataktické, objavuje sa dysartria, ak ná dystónia,
kataplexia a dysfágia. Vertikálna obrna poh adu nadol a nahor je pre ochorenie patognomická. Diagnóza bola založená na stanovení akumulácie vo ného cholesterolu v lyzozómoch a na redukcii cholesterolovej esterifikácie vo fibroblastoch (Filipínový test).
V sú asnosti sa využíva skríning oxysterolov a lysosfyngomyelínu SM-509 z plazmy. Ochorenie je
autozomále recesívne, podmienené mutáciou génu NPC1 (18q 11) (95%) a NPC2(14q24.3). V lie be
sa uplat uje pri mutácii génu NPC 1 miglustat, na princípe redukcie patologického substrátu s cie om
zastavi progresiu ochorenia. Ú inná látka je inhibítor a znižuje glykolipidovú biosyntézu. Zložením
patrí medzi malé molekuly iminocukru, ktorá reverzibilne inhibuje glukozylceramidovú syntézu a tým
znižuje akumuláciu patologických substrátov. Lie ba je tiež podávaná pri Gaucherovej chorobe typ
I (3,5). Pri NPC s mutáciou génu NPC2 je lie ebnou metódou transplantácia kostnej drene.

Súhrn: klinický obraz a priebeh s postupným zhoršovaním, ktoré trvalo 4 roky od prvých príznakov,
predovšetkým celkový mentálny a motorický regres, dysartria a ataxia poukazovali jednozna ne pre
progresívne neurologické ochorenie. Diagnostiku komplikoval pozitívny nález PCR HSV2 v likvore.
Významným nálezom bola prítomnos strádavých buniek v kostnej dreni (Niemann-Pickove bunky),
ktoré sú prítomné pri „storage disease“ Niemann-Pickovej chorobe typu A, B a C a iných patologických stavoch. Vyšetrenie kože elektónovou mikroskopiou potvrdilo známky neuroaxonálnej dystrofie
v axónoch nemyelinizovaných nervov, o je nález kompatibilný s NPC. Ostatné vyšetrenia prebehli na
úrovni fibroblastov. Vä šina strádavých ochorení má v detskom veku visceromagáliu (hepatosplenomegáliu). Ak je možné indikuje sa enzýmové vyšetrenie alebo vyšetrenie metabolitu, ktorý je pre
ochorenie typický.

CAVE: regres a neurologická symptomatológia dovtedy zdravých detí má by dôvodom na vylú enie dedi nej metabolickej poruchy!
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Obr. 14 MR mozgu – T2W1 difúzna atrofia v zadnej jame

Obr. 15 A strádavé bunky kostnej drene: makrofágy kostnej drene ako ve ké penovité bunky s ve kými svetlými vakuolami
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Obr. 15 B strádavé bunky kostnej drene NPC bunky– „sea-blue“ histiocyty
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