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OBECNÁ NEUROLOGIE





ZÁKLADY NEUROANATOMIE A FYZIOLOGIE

( )bor neurologie se zabývá poruchami centrálního i periferního nervového 
systému včetně svalového aparátu. Psychiatrie se koncentruje na úlohu 
mozku v oblasti chování. Neurologické choroby mohou postihovat různé 
etáže a různé systémy centrálního i periferního nervstva, a mohou tak vzni- 
kut velmi rozdílné, často zcela specifické příznaky, např. poruchy řeči, hyb
nosti, citlivosti, zraku atd.

/. hlediska anatomického se nervový systém dělí na centrální a periferní. 
Centrální (CNS) je mozek a mícha, periferní (PNS) jsou mozkové a míšní 
nervy (včetně jejich jader a předních a zadních míšních rohů). Z hlediska 
fyziologického se dělí na somatický a autonomní (viscerální). Mezi soma
tický patří struktury zajišťující aferentní senzitivní a senzorické informace 
(hmat, bolest, polohocit, zrak aj.) a eferentní kontrolu motoriky kosterních 
svalů. Autonomní systém zajišťuje senzitivní informace z viscerálních 
orgánů a motorickou kontrolu hladkých svalů, srdce a exkretorických žláz.

Mozek se z praktického hlediska dělí na dvě hemisféry, tvořené jednotlivý
mi mozkovými laloky a hlouběji uloženými bazálními ganglii, diencefalon, 
mozkový kmen a mozeček. Mezi mozkový kmen patří mezencefalon, pons 
n medulla oblongata. Jako bulbární krajina se označuje dolní kmen (pons 
n oblongata). V klinické praxi se mozek dělí na část supratentoriální, kam 
patří hemisféry (včetně bazálních ganglii) a diencefalon, a infratentoriální, 
kam patří mozkový kmen a mozeček (obr. 1).

Mícha je tvořena jednak šedou hmotou (přední a zadní míšní rohy, obsahu
jí buněčná těla, dendrity, axony i gliální buňky), jednak bílou hmotou (pro- 
vazce -  tvořené myelinizovanými i nemyelinizovanými axony a gliálními 
buňkami). Míšní kořeny jsou dorzální (senzitivní) a ventrální (motorické), 
které se v úrovni intervertebrálního foramina spojují ve spinální nerv.

Meningy -  mozkomíšní pleny -  jsou tři vrstvy pojivové tkáně, které obklo
pují a chrání mozek i míchu. Pia mater naléhá intimně na mozek i míchu, 
sleduje každý sulcus a fissuru a představuje lůžko pro  nutriční cévy.
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Arachnoidea je  střední tenká blanka, která formuje subarachnoidální pro
stor, ve kterém cirkuluje mozkomíšní mok. Na některých místech se rozši
řuje a vytváří cisterny (cisterna magna, pontinní a interpedunkulámí 
cisterny). Zevní obal představuje pevná důra mater, její vnitřní vrstva vy
tváří dvě výchlipky -  falx cerebri (odděluje hemisféry) a tentorium cere- 
belli (odděluje týlní lalok a mozeček). Měkké pleny (pia a arachnoidea) se 
označují jako leptomeningy, tvrdá plena je  pachymeninx.

Komorový systém je série dutin uvnitř mozku vystlaná ependymem a vypl
něná mozkomíšním mokem. Každá hemisféra obsahuje postranní komoru, 
která je spojena foraminem Monro s nepárovou třetí komorou (v diencefa- 
lu), ta přechází v mokovod (aqucductus Sylvii), lokalizovaný v mezencefa- 
lu, který ústí do čtvrté komory (v oblasti mostu a prodloužené míchy). Ze 
čtvrté komory likvor vytéká do velké cisterny (přes foramina Magendie 
a Luschkae -  čti „mažandi“, „luškc“), tj. do subarachnoidálních prostor.

Cévní zásobení mozku je probráno v kapitole o cévních onemocněních 
mozku.

Základní stavební i funkční jednotkou nervové soustavy je neuron (nervo
vá buňka). Tvoří jej buněčné tělo (soma), ze kterého vychází jeden výbě
žek, který vede vzruchy směrem od buňky -  axon (neurit) a řada menších
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výběžků, které vedou vzruchy k buňce -  dendrity. Neuron má 3 základní 
funkce :

a) trofickou, která je  vázána na vnitřek buňky a je nezbytná pro strukturní 
neporušenost a funkční výkonnost neuronu,

b) specifickou, což je schopnost tvořit a přenášet vzruchy a je  funkcí bu
něčné membrány,

c) sekreční, spočívá v uvolňování chemických látek, které se společně na
zývají neuroregulátory a patří sem

•  neurotransmitery (acetylcholin, GABA, dopamin, katecholaminy a pří
slušné neurony se označují jako cholinergní, dopaminergní a pod.),

•  neuromodulátory (endorfiny, substance P) a

•  neurohormony (vasopresin, angiotensin II). Neurony můžeme rozdělit na 
aferentní, eferentní a interneurony (asociační neurony, které umožňují 
hlavně horizontální mezineuronovou komunikaci).

Kromě neuronů obsahuje nervový systém giiální buňky (podpůrné). Patří 
sem astrocyíy, které se podílejí na strukturální podpoře neuronů a regulaci 
metabolismu a oligodendrocyty, které vytváří myelinovou pochvu kolem 
axonů CNS (Schwannovy buňky vytvářejí myelinovou pochvu v PNS).

Nervový vzruch je fyzikálně chemická změna přenášená nervovým vlák
nem, resp. jeho membránou. V klidu je vnitřek neuronu elektricky negativ
ní, má záporný náboj, povrch membrány je  naopak pozitivní, membrána je 
polarizována. Při podráždění se polarita obrátí, povrch se stane negativní, 
dochází k depolarizaci a vlně elektrické negativity, která se šíří po celém 
povrchu membrány. Od vzruchu je  třeba odlišovat podnět, jde o energii, 
která vzruch vyvolává. Působení podnětu se nazývá stimulace (dráždění). 
Vzruch je fyziologický děj, v podstatě stejný ve všech nervových vláknech. 
Kvalita a intenzita podnětu rozhoduje o tom, jaký bude časový sled vzru
chů a jejich prostorové uspořádání v jednotlivých vláknech. Nervový 
systém je  vlastně kybernetický systém, který přenáší a zpracovává řadu nej- 
různějších informací. Každá informace musí být nejprve přeměněna na ner
vový vzruch. Určitý sled a uspořádání jednotlivých vzruchů tvoří kód, 
který pak představuje vlastní signál, jenž informuje o zmčnč činnosti jed
notlivých orgánů a systémů těla.
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Podstatnou složkou činnosti nervového systému je přenos vzruchů z jed 
noho neuronu na druhý, který se uskutečňuje v synapsích. Každý přenos 
informací, a tedy i přenos vzruchů neuronem, musí mít svoji vstupní část -  
receptor. Receptory jsou vesměs specifické pro příjem určitého podnětu; 
informaci nejen přijímají, ale i dále zpracovávají. Ze vstupní části je infor
mace dále vedena axonem a převáděna synapsí buď na výkonný orgán -  
efektor, nebo na jiný vstup. Toto představuje základní schéma velice kom
plikované a složité, ale logické a organizované funkce miliard neuronů. 
Pojmem ,, neuronal processing “ se označuje série akcí a operací, která smě
řuje k určitému konečnému cíli. Je uskutečňovaná vzájemnou interakcí 
a modulací mnoha neuronů. Stav, který usnadňuje přenos vzruchů se nazývá 
facilitace, stav, který zhoršuje a brzdí přenos vzruchů se nazývá inhibice.

Při postižení nervového systému lze příznaky obecně dělit na pozitivní (iri- 
tační) a negativní (zánikové, výpadové). Při poškození neuronu může dojít 
k výpadu funkce (úplnému nebo jen částečnému), protože dráždivost neu
ronu je snížená. Vznikají negativní příznaky, jako např. snížení citlivosti, 
svalové síly, paréza aj. Při částečném poškození neuronu však může být 
dráždivost i zvýšená, takže vzruchy se tvoří i při velmi slabém podráždění 
a vznikají pozitivní příznaky jako je  např.bolest. Porucha nervového systé
mu se může manifestovat i příznaky deliberačními nebo desinhibičními, 
kdy dojde k poruše kontroly nadřazených struktur nebo inhibičních vlivů. 
Tímto mechanismem dochází např. ke spasticitě nebo ataxii. Některé pří
znaky mají kompenzační charakter, např. cirkumdukce při spastické hemi- 
paréze.

V mozku a míše neexistuje regenerace (buněk ani vláken). Pokud dojde 
k zániku neuronů, jde o ireverzibilní stav. Reparace je možná jen při čás
tečném poškození. Nervový systém má však schopnost přizpůsobovat se 
nejrůznějším vlivům (fyziologickým i patologickým), což se označuje jako 
plasticita. Právě plasticita hraje často velkou roli při kompenzaci poškoze
ní některé části CNS. Plasticita nervového systému je  větší v mládí a s vě
kem jí ubývá, proto i kompenzační možnosti jsou ve vyšším věku nižší. 
Regenerace existuje pouze u periferních axonů, kde je možná novotvorba, 
pokud je zachováno buněčné tělo.



Itjdnotlivé příznaky tvoří symptomatiku (někde se uvádí také symptomato- 
logii) (symptom = příznak, projev) nebo semiologii (semeion = znamení). 
Příznaky jsou subjektivní, které pociťuje a udává nemocný, a objektivní, 
kterč zjistíme při vyšetření. Soubor určitých příznaků vytváří syndromy, 
klcré jsou charakteristické pro postižení určité oblasti, nebo systému. 
Soubor negativních příznaků se také nazývá neurologický deficit. Další část 
diagnózy tvoří topiku, topickou diagnózu, která představuje lokalizaci po
ruchy v nervovém systému. Topickou diagnózou se značně odlišuje obor 
neurologie od jiných disciplin. Základní otázkou, kterou si především kla
deme, je „kde je  léze“ (léze, laesio = poškození, porucha), a teprve po ur
čení lokalizace, topiky, zjišťujeme diagnózu etiopatogenetickou. 
1'ntogeneze vysvětluje mechanismus vzniku a vývoje chorobných změn, 
Hiologie zjišťuje vlastní příčinu (agens), co tento mechanismus způsobilo.

Neurologii rozdělujeme na obecnou, která se zabývá příznaky a syndro- 
litologií při postižení různých základních struktur a systémů centrálního 
i periferního nervstva, a neurologii speciální, která probírá jednotlivé cho- 
loby. Některé choroby jsou probírány podle jejich společné etiopatogeneze 
(cévní, zánětlivé, úrazové), jiné podle dominující Symptomatologie (poru- 
rhy periferních nervů).
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MOTORICKÝ SYSTÉM

Hybnost, motorika je jednou z nejzákladnějších funkcí živých organismu 
Aktivita motorického systému se projevuje svalovou činností, která u člo
věka zajišťuje vzpřímenou polohu, umožňuje všechny pohyby nutné ke 
změně místa, k získání potravy, rozmnožování i práci. K účelné pohybové 
činnosti, která je u člověka vysoce složitá a organizovaná, je zapotřebí ko
ordinace většího počtu svalových skupin, určité svaly kontrahovat, jiné re
laxovat, odstupňovat sílu a rozsah pohybu, stabilizovat těžiště atd. 
Rozlišujeme motorickou aktivitu volní (úmyslnou) a mimovolní (neúmy
slnou). Na řízení motoriky se podílejí prakticky všechny oddíly CNS poči 
naje mozkovou kůrou a konče spinální míchou včetně senzitivního 
systému. Stěžejní roli hraje regulace svalového tonu.

Základem fyziologie hybnosti je kortikospinální dráha, ne zcela přesně 
nazývaná též dráha pyramidová (obr. 2). Začíná v motorickém kortexu -  
precentrální krajině, ale rovněž vychází ze sekundárního motorického kor
texu v horním frontálním závitu a parietální krajině. Z motorického korte
xu vedou dráhy pyramidové i extrapyramidové, vlastní pyramidová dráha, 
která začíná v primárním motorickém kortexu z Betzových buněk, před
stavuje jen menší část. Tractus corticospinalis je tedy soubor drah pyra
midových i extrapyramidových. Probíhá přes capsula interna mozkovým 
kmenem a v úrovni dolní části prodloužené míchy (decussatio pyramidům) 
se většina vláken kříží a probíhá dále v kontralaterálních postranních pro
vázcích míšních. Proto při mozkové lézi se porucha hybnosti manifestu
je na kontralaterální straně. Asi 75 % vláken končí na interneuronech na 
rozhraní předních a zadních rohů míšních, 25 % končí přímo na motoneu- 
ronech předních rohů míšních. V oblasti motoneuronů předních rohů míš
ních začíná drahý, resp. v případě intemeuronů třetí neuron kortikospinální 
dráhy.

Základní jednotkou konečného neuronu je motorická jednotka (obr. 3). Je 
definována jako soubor svalových vláken, které jsou ¡nervovány jedním  
motoneuronem. Jde o nejmenší komponentu, kterou lze samostatně akti-



vovat. Motorické jednotky některých malých svalů, kde je zapotřebí jemná 
diferencovaná motorika, obsahují jen několik svalových vláken (např. oko- 
hylmé svaly, drobné svaly ruky), motorické jednotky velkých nosných sva
lí) obsahují i mnoho set svalových vláken (např. svaly posturální -  zádové 
nebo stehenní). Axon motoneuronu se po vstupu do svalu větví na řadu ten- 
kyeli vláken (terminální větvení, tenninální neuron) a teprve toto terminál-
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ní vlákno inervuje vždy jedno svalové vlákno. Mezi terminálním vláknem 
a svalovým vláknem je vždy jedna synapse -  nervosvalová ploténka.

Motorické jednotky představují periferní motoneuron, který zahrnuje mo- 
toneurony předních rohů míšních (nebo jim odpovídající jádra motorických 
mozkových nervů), přední kořeny míšní, spinální nervy, pleteně, periferní 
nervy (včetně mozkových nervů), nervosvalovč plotčnky a svaly.

Tractus corticospinalis v oblasti mozku a míchy patří k centrálnímu mo- 
toneuronu. Rozlišení má velkou praktickou důležitost, protože postižení 
centrálního a periferního motoneuronu má rozdílné klinické projevy.

Principem řízení pohybu, tak jako řízení všech složitých procesů, je  pře
nos informací z řídícího orgánu na řízený. Řídící jc mozek a mícha, řízený
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jo především sval. Nezbytná je vzájemná koordinace agonistů (svaly, kte- 
lé pohyb vykonávají), antagonistů (svaly opačné, jsou při pohybu relaxo
vané, ale v určité fázi pohybu se kontrahují, aby se pohyb zabrzdil) 
a synergistů (svaly, které pohyb podporují). Nezbytný je  i princip.kontro
ly, aby centrum bylo vždy informováno, zda a jak  byl příslušný pohyb vy
konán. Hlavní úlohu zde hraje propriocepce. Základní impuls k volnímu 
pohybu jde přes kortikospinální dráhu. Jemné řízení intenzity pohybu se 
ilčjc za přímé účasti proprioceptivních reflexů. Receptory jsou svalová vře- 
ténka a Golgiho šlachová tělíska. Svalová vřeténka se aktivují jen při pro
tažení svalu a tím dochází k facilitaci agonisty a inhibici antagonisty. 
Ulllgiho šlachová tělíska mají vyšší práh, aktivují se až při větším podráž- 
dční, při napnutí šlachy a naopak inhibují agonisty a facilitují antagonisty. 
Registrují tedy natažení svalu i svalovou kontrakci, která není vřeténky za
znamenána. Řízení pohybuje neustálý oboustranný tok informací z centra 
na periferii a naopak, hlášení o vzniklé chybě a vyrovnávání odchylek. 
Důležitá je funkce zpětné vazby. Zpětná vazba je  obecně definována tak, 
>,c výsledek nějaké činnosti zpětně ovlivňuje tuto činnost; změna určité 
funkce je podnětem pro zvýšení nebo snížení činnosti mechanismu, který 
tuto funkci řídí. Zpětná vazba vznikne také přivedením části výstupu zpět 
na vstup téhož systému. Neuron tak může zpětnou vazbou regulovat svůj 
vlastní presynaptický vstup.

/ ¿kladní regulační nkrnh je  přítomen na míšní úrovni -  spinální motoric
ký okruh (obr. 4). Velké neurony předních rohů míšních, na kterých končí 
vlastní kortikospinální dráha a začínají motorické jednotky, tvoří systém 
alfa. Malé neurony předních rohů, které inervují svalová vřeténka, tvoří 
systém gama. ( >

Vzruchy ze svalového vřeténka (vznikají při jeho protažení) facilitují pří
mou kolaterálou činnost vlastního alfa motoneuronu (agonisty) a kolaterá- 
lou přes inhibiční interneuron inhibují antagonistů. Kontrakce svalu může 
být vyvolána buď přímým podnětem z alfa motoneuronů, nebo nepřímo -  
reflexně z gama motoneuronů. Část vláken ze svalových vřetének, která 
končí na motoneuronech, se 
llexcch, část, která jde přes 
( lama klička zajišťuje správr

podílí na monosynaptických n&tahQvacích re- 
intemeurony, na po 1 y syi}#jj^ft ec h .
ý průběh tonusových i 1 / ' '



interneuron

O br 4. Spinální motorický okruh

povědí. Interneurony představují významnou integrační oblast míchy. Je 
jich asi 3()x více nežli motoneuronů, jsou snadno excitabilní a některé ma
jí i spontánní aktivitu. Facilitují nebo tlumí základní aktivitu (jsou excitač
ní a inhibiční).

H lavní principy koordinace m otoriky na spináln í úrovni jsou:

a) reciproční inervace -  je charakterizována opačným účinkem na moto- 
neurony antagonistických svalů. Při každé fyziologické aktivaci motoneu
ronů agonistů dochází k útlumu motoneuronů antagonistů

b) záporná zpětná vazba -  brání nadměrné aktivaci neuronů. Intemeuron 
v eferentním úseku za motoneuronem při své aktivaci uvolňuje inhibiční 
transmiter a zpětnou kolaterálou inhibuje vlastní motoneuron, který pri
márně interneuron aktivoval.

c) princip převahy vyšších oddílů CNS vyšší oddíly jsou vybaveny mož
nostmi dokonalejšího řízení pohybu ne/li oddíly nižší



A) princip konečné společné dráhy -  znamená, že všechny vlivy, které způ
li ilui jí svalovou kontrakci se uplatní v konečné podobě prostřednictvím al
fu motoneuronů.

I iii|k{Sní jednotkou nervového systému, důležitou v řadě somatických funk-
I I |c reflex. Je určován reflexním obloukem, který se skládá z 5 částí: re- 
loplor, aferentni dráha, centrum, eferentní dráha a efektor. Reflexní 
oblouky jsou monosynaptické a polysynaptické. Polysynaptický reflexní 
oblouk vzniká vřazením různého počtu intemeuronů. Monosynaptické 
i i iK i i í  reflexy (proprioceptivní, myotatické, napínací) představují základní 
ekment spinální motoriky. Vznikají drážděním receptom ve svalech a šla- 
i hťicli a vzruch je převáděn přímo na alfa motoneuron téhož svalu. Krátké 
jiilnorázové protažení svalu způsobuje jeho kontrakci. V neurologické pra
ní .o rutinně vyšetřují některé z těchto reflexů a nazývají se šlachookosti- 
Lgvé (např. patelámí reflex). Polysynaptické reflexy jsou především 
qxlcroceptivní, které se vybavují podrážděním senzitivních receptom v ků- 
í( (kožní plantární reflex, břišní reflexy).

Nvulový tonus je  reflexně udržované napětí svalu a má velký význam v ko- 
uitlinaci pohybů. Je definován jako stupeň odporu při pasivním pohybu 
v pohybovém segmentu (kloubu) za předpokladu, že vyšetřovaný segment 
|t) relaxovaný a kloub není poškozen. Na jeho regulaci se podílí všechny re
gulační okruhy pohybového systému (pyramidový i extrapyramidový, mo- 
m"ck, retikulární formace, spinální motorický okruh).

Při lóži centrálního i periferního motoneuronu vzniká porucha hyb-
iiosli, která se podle intenzity léze projeví buď jen  lehkým snížením svalo
ví síly, neobratností nebo u těžší léze částečnou nebo úplnou ztrátou 
aktivního pohybu. Velmi lehká léze, kterou si nemocný někdy ani neuvě
domuje a zjistíme ji až pečlivým vyšetřením, se nazývá frůstní. Český ter
mín obrna nebo ochrnutí se v praxi příliš nepoužívá. Jako paréza se 
o/mt£ujc částečná porucha hybnosti, kdy alespoň částečně je aktivní pohyb 
Ztn hován, plegie je kompletní porucha hybnosti, kdy aktivní pohyb je  zce
la nemožný (méně často se též pro plegii užívá termín paralýza). Jde o 1 1c- 
gallvní (výpadový, zánikový) příznak motorické léze. Při postižení pouze 
jinlfló končetiny jde o monoparézu (monoplegii), při postižení levé nebo
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pravé poloviny těla o hemiparézu, při postižení obou dolních končetin pa 
raparézu, třech končetin triparézu a všech končetin kvadruparézu. Pozitivní 
(iritační) příznaky léze motorického systému jsou křeče (např. epileptické) 
nebo svalové spasmy (crampi).

R ozdíly v klin ické sym ptom atologii léze centrálního  
a periferního m otoneuronu (centráln í a periferní parézy):

1. Hybnost -  u centrálních lézí je postiženo více svalových skupin, porn 
cha bývá difúznější. Nikdy není izolovaně postižen jediný sval. Na HK bý
vá více postižena extenze prstů, lokte a abdukce v rameně, na DK flexe 
v kyčli, koleně a dorzální flexe nohy. Jde o kritérium jen hrubě orientační. 
U postižení periferních nervů odpovídá porucha hybnosti příslušné iner- 
vační oblasti.

2. Slachookosticové reflexy (myotatické) jsou u centrálních lézí zvýšené. 
Zůstává neporušený a funkční základní spinální motorický okruh, zvýšení 
reflexů je v důsledku spasticity. U periferních poruch jsou reflexy snížené 
nebo vyhaslé.

3. Svalový tonus -  u periferních lézí se přerušením reflexního oblouku sní
ží a vzniká hypotonie až atonie. U centrálních poruch bývá tonus zvýšen. 
Jako synonymum se označuje paréza centrální jako spastická (spastický 
syndrom) a periferní jako chabá. U malé léze, kde je porušena jen pyrami
dová dráha se tonus příliš neovlivní. U větších lézí kortikospinálního 
traktu, kde pak převládá postižení extrapyramidových drah, dojde k nerov
nováze mezi pyramidovou a cxtrapyramidovou činností, zejména odpadají 
inhibiční extrapyramidové vlivy, dojde ke zvýšené tonické aktivaci gama 
motoneuronů, hypcraktivitě gama, svalový tonus se zvyšuje (hypertonus)

!1 a vzniká spasticita. Zjistíme ji podle odporu, který klade sval pasivnímu 
pohybu. Jde o narůstající pérový odpor (čím vícc sval pasivně protáhneme, 
tím větší odpor klade). Spasticita je hypertonus, který je závislý na po
hybu, dominuje hypertonus antagonisty. Druhý hlavní typ hypertonu je  ri
gidita, vzniká hlavně při lézí ba/álních ganglií a má plastický charakter. 
Jde o stálou hypertonii agonisty i anlagonisly a převažuje zde hyperaktivi- 
ta alfa. Od hypertonu nutno odlišoval lokální spasmus, kontraktům, která je 
nejčastěji reflexní jako reakce na lokální patologický proces.
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i 11 «»fiká -  přerušením trofických vlivů motoneuronů předních rohů míš- 
iilrli na svalová vlákna dochází ke svalové atrofíi. Svalové atrofíe jsou pro
jevem léze periferní, vznikají při poškození v kterékoli části motorické 
jrilnotky. U centrálních lézí nevznikají nebo jsou jen malé v důsledku in- 
•ikl i vily. V okolí kloubů s bolestivými afekcemi (např. u syndromu bolesti
vého ramene) mohou vniknout reflexní svalové atrofie.

 ̂ I ) centrálních lézí (někdy nazývaných též supranukleární) jsou pozitivní 
/¡filologické polysynaptické reflexy nazývané pyramidové jevy spastické 
(příznak Babinskiho -  inverze kožního plantámího reflexu).

fi II některých periferních poruch mohou být patrné fascikulace. Jsou to 
(pontánní kontrakce skupiny svalových vláken, většinou části nebo celé 
motorické jednotky, jsou viditelné jako vlnění nebo záškuby ve svalu, ale 
nemají lokomoční efekt. Fibrilace jsou rovněž projevem periferního posti- 
hn í a(známkou denervace. Jde o spontánní kontrakce jednoho svalového 
vlákna, nejsou vidět, lze je prokázat jen elektromyograficky.

Tab. 1. Schéma rozlišení centrální a periferní parézy

centrální léze periferní léze

REFLEXY zvýšené snížené, vyhaslé

SVALOVÝ TONUS zvýšený snížený

SVALOVÁ TROFIKA normální atrofíe

PY JEVY SPASTICKÉ přítomny nepřítomny

Uvedená kritéria nejsou absolutní, mají jen základní orientační hodnotu. 
Především u akutně vzniklých motorických poruch může být rozlišení ně
kdy obtížné, protože u centrálních lézí v akutním stadiu bývají šlachookos- 
licové reflexy často snížené, rovněž svalový tonus bývá snížený, takže se 
nčkdy mluví i o pseudochabé paréze (jde o obdobu míšního šoku). V akut
ním stadiu nemusí být rovněž hned patrné patologické polysynaptické re- 
llcxy a naopak u periferních poruch svalové atrofíe se rovněž vyvíjí až za 
určitou dobu. Vždy je třeba posuzovat komplexně celý soubor příznaků.

21



Z ák ladn í m otorické syndrom y při postižení různých struktur:

Syndrom spastický -  v popředí je zvýšení svalového tonu, které může být 
někdy jen  lehké a na DK jej např. nejlépe zjistíme při chůzi. Je přítomna 
šlachoolcosticová hyperreflexie a spastické pyramidové jevy.

Syndrom paretický -  dominantní je motorický deficit, který může být růz
ného stupně. Při kombinaci jde o syndrom spasticko-paretický.

Při mono postižení (pouze jedna končetina, monoparéza či monoplegie) je 
třeba vždy pečlivým vyšetřením zjistit, zda postižení jedné končetiny není 
jen dominující manifestací hemi postižení (hemiparéza s lehkým postiže
ním dolní končetiny, poruchou řeči, centrální lézí n.VII.) nebo paraparézy. 
Jde-li skutečně o monopostižení a léze má centrální charakter, je nejčastěji 
na podkladě léze v kontralaterálním motorickém kortexu nebo subkortikál- 
ní bílé hmotě. Má-li postižení charakter periferní, tak lézi periferního ner
vu nasvědčuje izolovaná porucha skupiny svalů, odpovídající inervaci 
příslušného nervu, při postižení pleteně má léze charakter poruchy více ner
vů. Pro postižení předního kořene je typická segmentální léze v myotomu. 
Jako myotom se označuje skupina svalů, které jsou inervovány jedním spi- 
nálním nervem (předním kořenem). U léze/periferních nervů, pletení 
i kořenů jsou často současně poruchy senzitivní. Pro postižení předních ro
hů míšních j c typické opět segmentální uspořádání léze (postižení myoto
mu), jde však o lézi pouze motorickou.

Hemi postiženi (hemiparéza, hemiplegie) je  nečastěji centrálního původu 
a bývá způsobena koiilralatcrální hamisferální lézí (většinou se současnou 
poruchou čilí nebo symbolických funkcí při postižení dominantní hemisfé- 
i-y). Typický obraz má spastická hemiparéza po těžší lézi kortikospinální 
dráhy (často v oblasti capsula interna), kdy spastické držení HK je v semi- 
flcxi. DK.V extenzi a při chůzi dochází k cirkumdukci. Pro kmenovou lo
k a liza c i jsou typické alternující syndromy s homolatcrální lézí mozkového 
nervu (periferního, jádrového typu) a kontralatcrální hemiparézou (centrál
ní, spastickou).

Para postižení (paraparéza, paraplegie) vzniká na podkladě léze míšních 
provazclpfcentrální) nebo kořenů cauda equina (periferní), obvykle jde
o kombinaci léze motorické i senzitivní. I’i i svalových dystrofiích bývají
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nivnčž postiženy obě dolní končetiny, ale jde o čistě motorické postižení 
h proximální prevalencí (převažuje postižení pánevního a stehenního sval
stva) a bez poruch čití.

Kvádru postižení vzniká při lézi horní krční míchy nebo mozkového kme
ne (centrální) nebo při vícečetném postižení kořenů a nervů (periferní, na- 
l*f. polyradiculoneuritis).

I lysterická paréza (konverzní reakce) je funkční porucha hybnosti, moto- 
l i tká inhibice bez prokazatelné objektivní léze. Mívá charakter globální po- 
i uchy hybnosti, někdy i bizarní, která neodpovídá anatomickým kritériím, 
Často se současnou poruchou čití, ale jinak normálním neurologickým ná
lezem (normální reflexy, tonus, trofika, žádné atrofie). Při pokusu o pohyb 
dochází často ke kontrakci agonisty i antagonisty buď současně nebo ná
sledně.
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Představuje důležitý systém pro přijímání podnětů dopadajících na orga
nismus z vnějšího, ale i vnitřního prostředí a je zahrnován do somestetic- 
kého analyzátoru. Zahrnuje vnímání bolesti, chladu a tepla, dotyku, tlaku, 
pohybu a polohy částí těla. Vlastní vjemy přijímají částečně specifické re- 
ceptory (tělíska Krauseho, Rufííniho, Paciniho), proprioreceptory ve sva
lech (svalová vřeténka), ve vazivovém aparátu šlach a kloubů (Golgiho 
šlachová tělíska, Paciniho tělíska) i volná nervová zakončení (vnímání bo
lesti). Receptory mají některé speciální vlastnosti: adaptace j- projevuje se 
postupným ubýváním frekvence vzruchů při opakované stimulaci stejným 
podnětem, závislost na sile podnětu a rozsahu drážděni a poměrnou speci
fičnost odpovědi.

V klinické praxi rozlišujeme dva základní druhy citlivosti, což vyplývá ze 
dvou hlavních kategorií senzitivních vláken a míšních senzitivních drah 
(obr. 5). Do kategorie povrchové citlivosti patří vnímání bolesti, chladu 
a tepla, a částečně též dotyku a lehkého tlaku, do hluboké citlivosti patří 
polohocit, pohybocit a vnímání vibrace.

Z příslušných receptorů jsou vzruchy vedeny aferentními senzitivními 
vlákny periferních nervů (tenká vlákna vedou bolest, teplo, chlad, silná 
vlákna pioprioccpci a vjemy vibrace) do zadních kořenů míšních a první 
neuron má své buňky v gangliích zadních kořenů míšních (spinální gang- 
lia). Ze zadního kořene jdou vlákna do zadního míšního rohu, odkud již 
dráhy povrchového a hlubokého čití pokračují odděleně.

Vlákna hlubokého čití -  propriocepce (polohocit, pohybocit a vnímání 
vibrace) vstupují do stejnos.tranných (ipsilaterálních) zadních provazců 
míšních společně též s částí vláken dotykového čití. První neuron končí 
v jádrech zadních provazců v prodloužené míše (laterální nc.cuneatus 
Burdachi, mediální nc. gracilis Golli). V zadních provázcích míšních jsou 
vždy mediálně uložena vlákna z nejkaudálnějších segmentů, tj. sakrálních 
a lumbálních a postupně kraniálně se k tomuto svazku přidávají z vnější
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strany vlákna další. Vlákna z dolních končetin jsou tedy uložena mediálně, 
/. horních laterálně. Z jader zadních provazců vychází druhý neuron, vlák
na se v úrovni oblongaty kříží a pokračují dále jako lemniscus medialis do 
lulamu.

Vlákna povrchového čití (bolest, chlad a teplo, částečně i dotyk) ze zadní
ho rohu procházejí přední šedou komisurou na kontralaterální stranu (tj. 
kříží se) a vytvářejí spinotalamický trakt. Přechod na opačnou stranu se dě
lo postupně v průběhu několika segmentů. Ve spinotalamickém traktu jsou 
vlákna ze sakrálních segmentů uložena nejlaterálněji a postupně od laterál- 
ui strany se napojují vlákna ze segmentů kraniálnějších, čili vlákna pro dol
ní končetiny jsou laterálně, pro horní mediálně. V prodloužené míše leží 
tractus spinothalamicus laterálně od lemniscus medialis a v úrovni pontu
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obě dráhy vzájemně splývají. Znalost průběhu obou základních drah čití má 
praktickou důležitost, protože při izolovaném postižení jen jedné dráhy 
v úrovni míchy nebo dolního kmene (prodloužené míchy) mohou vznikat 
izolované poruchy čití povrchového nebo hlubokého -  disociované poru
chy čití. Systém hluboké citlivosti se nazývá také lemniskální, systém po
vrchové citlivosti spinotalamický. Zadní provazce míšní obsahují 
především silná myelinizovaná a rychle vedoucí vlákna, spinotalamický 
trakt především tenká myelinizovaná nebo nemyelinizovaná vlákna. Při po
stižení obou systémů vznikají poruchy čití asociované neboli globální. 
Kromě těchto základních drah existují také difúzní ascendentní projekce 
v ipsi i kontralaterálním předním i postranním provazci (anterolaterální kva
dranty) zejména pro vnímání bolesti, dotyku, ale i vibrace a polohocitu.

Obě spojené dráhy čití (spojený lemniscus medialis) končí v posterolate- 
rálním jádru talamu, odkud začíná třetí neuron -  tractus thalamocorticalis. 
Prochází zadní třetinou capsula interna do zadního centrálního závitu (gy- 
rus postcentralis) a parietálního laloku.

Vyšetření citlivosti se provádí aplikací různých podnětů podle druhu zjiš
ťované citlivosti: ostrým píchnutím jehlou zjišťujeme vnímání bolesti, va
tou nebo štětečkem vnímání dotyku, zkumavkou s teplou a studenou vodou 
čití pro teplo a chlad, rozkmitanou ladičkou vnímání vibrace a pohybem 
v příslušném segmentu polohocit a pohybocit. Mezi negativní fenomeny 
patří snížené vnímání příslušné kvality, mezi pozitivní patří bolest, různé 
svědění, pálení, brnění a pod.

Z ákladní term inologie poruch čití:

Parestézie jsou typické pozitivní příznaky, abnormální pocity jako brnění, 
mravenčení, které mohou být spontánní i provokované (tj. vyskytují se až 
na vnější podnět, např. až při dotyku postižené oblasti -  jde o kvalitativně 
jiné vnímání podnětu). Jako dysestézie se označují obdobné pocity, spon
tánní i provokované, které však pacient vnímá jako vysloveně nepříjemné. 
Snížené vnímání cillivosti se označuje jako hypestézie, zvýšené jako hy- 
perestézie, úplná necitlivost je anestézie. Snížené vnímání bolesti se ozna
čuje jako hypalgézie, kompletní necitlivost (anestezie) jen pro bolest je 
analgézie. Zvýšené vnímání bolesti je hyperalgézie. Bolestivé vnímání ne-
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bolestivých podnětů (např. dotyku, tepla) je  allodynie. Širší pojem, který 
/ilhrnuje často hyperestézii, hyperalgézii i allodynii se označuje jako hy- 
perpatie, hlavním kritériem je abnormní bolestivá reakce na podnět, ze- 
|ména opakovaný a změněný práh pro bolest.

Senzitivní syndrom y při postižení jedno tlivých  struktur:

Při lézi periferního nervu vzniká globální porucha čití (jsou porušeny 
VÍcchny modality) v příslušné oblasti zásobené tímto nervem (area nervi
na). Postižení pleteně  má charakter postižení více nervů nebo kořenů. Při 
tlilůzním postižení více periferních nervů (polyneuropatie) vzniká typická
* ii kulární punčochovitá nebo rukavicová porucha čití akrálně na končeti- 
nkh. U některých polyneuropatií mohou být někdy více postižena tenká 
vlákna (teplo, chlad, bolest), jindy silná vlákna (propriocepce, vibrace). Pro 
ladní kořeny je  typické segmentální uspořádaní v areae radiculares, které 
|C též označují jako dermatomy. Dermatom je senzitivní segment kůže in- 
ťTvovaný vlákny jednoho zadního kořene. Provazeové míšní poruchy  jsou 
illsociované, nemají segmentální, ale cirkulární charakter. Porucha čití pou- 
RC pro bolest a teplo se také nazývá syringomyelická disociace, porucha či
li hlubokého (zadní provazce) tabícká- Při difúzních a transverzálních 
Uličních lézích (postižení obou senzitivních systémů) jsou poruchy čití glo- 
bi'iliiL(jiedisociavané). V oblasti horního kmene a hlavně capsula interna 
Vznikají globální poruchy na kontralaterální straně -  hemihypestézie nebo 
Hcinianestézie. Z oblasti gyrus postcentralis již nevznikají přesné hemi-ty- 
py, ale převážně distálně lokalizované poruchy na končetinách.

Ploprioceptivní informace jsou důležité pro rovnováhu, proto při poruše 
hluboké citlivosti dojde k pohybové inkoordinaci, nejistotě, vrávorání, kte- 
fé nc projeví hlavně, když chybí zraková korekce a kontrola, jako při chůzi 

lera, ve tmě nebo při vyšetřování chůze se zavřenýma očima. Porucha 
M0 nazývá senzitivní ataxie a při lézi zadních provazců spinální ataxie.
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NEUROFYZIOLOGIE BOLESTI

Bolest představuje významnou samostatnou problematiku, kromě své slož
ky senzitivní má bolest i aspekt afektivní. Provází celou řadu onemocnění 
a má i určitý obranný charakter (bolestí se projeví manifestace některé cho
roby, bolest chrání před poškozením tkáně a pod.). Bolest mohou vyvolat 
rozličné podněty fyzikální i chemické a bolestivá aferentace může vznikat 
z různých tkání těla.

Bolest, nocicepce, je specifická senzitivní modalita. Většina bolestivých 
mechanismů je zpracovávána prostřednictvím nociceptorů. Nazývají se 
tak aferentní neurony s tenkými myelinizovanými vlákny A delta a silnými 
nemyelinizovanými vlákny C. Bolestivé vjemy jsou vnímány periferními 
receptory -  nocisenzory. Jsou buď specifické, pouze pro bolestivé podně
ty nebo polymodální. Reagují i na intenzivní mechanickou stimulaci, kte
rou interpretují jako bolestivou. Podobně i receptory tepelné a chladové. 
Nocisenzory tvoří volná zakončení nervová, která mají na své periferii ka
nály, především sodíkové, vápníkové, ale také kanály pro GABA.

Primární aferentní vlákna v senzitivních nebo smíšených periferních ner
vech vstupují cestou zadního kořene do míchy a končí v substantia gelati
nosa zadního rohu míšního, kde je  první synapse s interneurony. Z oblasti 
obličeje jdou aferentní vlákna cestou trigeminu hlavně do radix descendens 
(nc. tractus spinalis). Primární nociceptivní aferentní vlákna obsahují řadu 
neuroaktivních substancí, zejména glutamát a neuropeptidy (hlavně sub
stanci P) a jejich uvolnění je důležité pro excitaci dalších drah. Další as- 
cendentní dráhy jdou cestou tractus spinothalamicus a spinoreticularis. 
Informace vysílané z poraněné tkáně jsou modifikovány sérií interakcí 
v substantia gelatinosa zadního rohu míšního. Přenos bolesti je  modulován 
excitačními nebo inhibičními neurony. Pro excitaci dalších drah jsou důle
žité hlavně glutamát a substance P. K inhibid  bolestivé transmise dochází 
uvolněním GABA, glycinu a také endogenních opioidů. Práh bolesti je  vel
mi individuální a rovněž zpracování bolesti včetně emoční odpovědi je vy
soce individuální.
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V zadním rohu míšním  tedy existuje komplexní modulační mec|. nismus 
který se označuje pojmem vrátková kontrola bolesti (gate^ontrol) 
Somatický vstup zde podléhá modulačnímu vlivu „vrátek“ (ně^ y se též 
přirovnává k funkci relé), které mohou zvýšit nebo snížit Proil(̂  nervo
vých jm jjulsů.od periferních vláken do míšních buněk. K inhi\^¿ může 
dojit aferentními impulsy ze silných vláken i descendentním ^mpUiSy 
I  mozku. Nebolestivé impulsy mohou rovněž aktivovat enkej Ijnergní 
neurony a inhibovat přenos bolesti. Uskutečňuje se významná^terakce 
lllczi vzruchovou aktivitou, jež vstupuje do míchy z periférie a.vtivitou 
která přichází do míchy sestupnými dráhami a systémy, za iaj ícim i
V mozku. Vedle četných vzestupných drah (laterální spinotalam ^ý trakt 
«pínotektální a spinoretikulární trakt) existuje mocny sestupní systém 
který je schopen inhibice vstupujících signálů bolesti, „uzavřen^rátek“ 
Rozhodující úlohu v této inhibici má kmenová část retikulárr,/ormacc 
N periakyeduktální šeď. K modulaci nebo modifikaci dochází tj¡ na
dí další synaptické úrovni. Intenzitu i kvalitu bolestivé percej^  ovliv
níme řada struktur v úrovni míchy, mozkového km ene^a lam u  
limbického systému i mozkové kůry, významnou roli hraje i \  etativní 
lyNlém, především sympatikus a psychika. Bolest má značn;’ emoční 
M nfektivní náboj.

|)nes jsou známy tři skupiny endogenních opioidů (jde o nei* ,p6ptidy 
N patří mezi neuromodulátory): endorfíny, enkefaliny a dynorf^y j sou 
(li endogenní, opiátům podobné substance, které po uvolnění při 'ý0j ení se 
ipei illckými receptory zvyšují práh bolesti a mají analgetit ý efekt 
■leeptorová místa jsou v substantia gelatinosa zadního rohu mía jl0 nuc. 
Ifli'' raphc magnus v prodloužené míše, periaqueduktální šedi, ta :̂ fljc|<ýc|-1 
|Ailn cli, limbickém systému a hypotalamu.

Rti/liSuje se několik patogenetických m echanism ů bolesti

Niiťlecptorová (někdy nazývaná také nocicepční nebo nocicepti;^  bolest 
v/mkii aktivací nociceptorů a souvisí s poškozením tkáně (např ánětem 
pmnnčnim). Má často protektivní charakter, který brání většímu [^škození 
ikiínd, při pokračujícím hojení se její intenzita postupně snižuje^pbvykle 
pfl/nivč reaguje na běžná i opioidní analgetika.
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Neuropatická nebo také neurogenní bolest vzniká při primární lézi nebo 
dysfunkci nervového systému (CNS i PNS) a nemá žádný protektivní úči
nek. Z praktických důvodů se rozlišuje periferní neuropatická bolest 
a centrální bolest. V české terminologii je obvyklejší užívání termínu neu- 
ropaíická bolest pro postižení PNS, pro bolesti centrálního původu se uží
vá termín centrální neurogenní bolest. Při lézi CNS se někdy užívá termín 
centrální bolest. Někdy se ještě rozlišuje trvalá bolest nezávislá na stimu
laci a bolest indukovaná pouze stimulací. U neuropatické bolesti její inten
zita často stoupá při únavě nebo emoci, může začínat hned, ale i poměrně 
pozdě po vlastní lézi. Často je popisována jako pálivá, lancinující a časté 
jsou i jiné senzitivní projevy. Bývá rezistentní na analgetika a příznivě rea
guje na tricyklická antidepresiva (amitriptylin), antikonvulziva (karbama- 
zepin, hydantoiny) a lokální anestetika. Někdy lze obtížně odlišit tento typ 
bolesti od chronické nociceptivní.

Reaktivní bolest vzniká při dysregulaci eferentních motorických nebo 
sympatických systémů, např. při svalovém spasmu, u psychosomatické 
bolesti hlavní roli hrají psychické faktory. Samostatně se někdy vyčleňuje 
deaferentační bolest (při odstranění aferentních stimulů -  distálně od 
ganglia zadního kořene vzniká neuropatická bolest, nad gangliem před 
vstupem do CNS vzniká deaferentační bolest.). Jako přenesená bolest se 
označuje projekce viscerální bolesti na povrch těla (např. projekce ze žluč
níku pod pravou lopatku, bránice do ramene aj.) Vysvětluje se principem 
konvergence viscerálních aferentních nociceptorů ve stejné projekční zóně 
zadního míšního rohu jako aferentace ze somatických struktur, kde je bo
lest vnímána.

Kauzalgie jsou intenzivní spontánní palčivé bolesti, často současně s allo- 
dynií a hyperpatií, které vznikají při poranění nervu (hlavně n. medianus 
a tibialis), šíří se často mimo senzitivní inervační oblast a zhoršují se fyzi
kálními i emočními podněty. Může být kombinovaná s vazomotorickou 
a sudomotorickou dysfunkcí a později i trofickými změnami.

Při intenzivní, opakované nebo dlouhodobé stimulaci práh pro aktivaci pri
márních aferentních nociceptorů se snižuje (následkem působení různých 
mediálorů) a normálně nebolestivé stimuly mohou provokovat bolesti. 
I cnlo slav se nazývá senzitizace. Senzitizace může být periferní (aferentní
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nociceptory) i centrální (změna citlivosti spinálních neuronů a zvýšené ší
ření vzruchů v CNS). Typickým příkladem senzibilizace je zvýšená citli
vost a bolestivost kůže po intenzivním opalování.

Z hlediska průběhu a dynamiky se rozlišuje akutní bolest, která je zpravi
dla spojena se zřejmou příčinou (trauma, zánět), má rychlý začátek -  fázic- 
kou složku a následující tonickou složku, která různě dlouho přetrvává. 
Chronická bolest může projít akutním stadiem s fázickou složkou, ale to- 
nická přetrvává, i když se poškození zhojilo. Mechanismy jsou zde velmi 
komplexní, vlastní příčina často neznámá a rovněž léčba bývá svízelná.

Při hodnocení bolesti, zejména chronické, je praktické rozlišovat následu
jící čtyři komponenty:

•  nocicepce -  podráždění nociceptorů. Vzniká poškozením tkáně a cent
rální propagací této informace. Je nutno vyšetřit, zda je či není přítomen 
nález, který způsobuje aktivaci nociceptorů. Bolest může vzniknout i bez

, nocicepce (neuropatická bolest)

•  bolest -  rozpoznání nocicepční stimulace v CNS. V některých případech 
nocicepce nevede k bolesti (např. při anestézii nebo u míšní léze).

•  strádání -  zahrnuje negativní afektivní odpověď na bolest. Značně závi
sí na individuálním práhu bolesti.

•  rhování při bolesti -  (pain behaviour) zahrnuje vše co daná osoba dělá 
nebo nedělá a co vede vyšetřujícího k poznání, že nemocný má bolesti

I (trpí bolestí). Patří sem verbální líčení bolesti, projevy paraverbální 
I (/.působ mluvy, intonace hlasu) i nonverbální, např. kulhání, naříkání, 

učívání léků, návštěvy lékaře atd. Nevíme mnoho o skutečném prožívání 
| bolesti, proto si více všímáme chování.

Ir důležité si uvědomit, že první tři komponenty jsou vždy subjektivní, 
■Dohní a pouze chování při bolesti lze objektivně sledovat.

31



EXTRAPYRAMIDOVÝ SYSTÉM

Je smjčáslí centrálních regulačních motorických okmhú, 1‘atfl k nčmu část 
ÍJcorova)(area 6 před motorickou zónou, 8 ve frontálním laloku), část pod- 
korová, kterou tvoří bazální ganglia a představuje hlavní řiist ťxlrapyra- 
mídového systému -  nucleus caudatus, lentiformis a sublluilamictis Luysi 
(obr. 6). Nc. lentiformis se skládá z putamcn a globus pallidus. Z klinické
ho hlediska se rozděluje na striatum, což jc nc. caudatus a putamcn, a pal
lidum, které představuje globus pallidus. Do kmenová části patři nc. ruber, 
substantia nigra a částečně i retikulární formace. Hlavni lunkci expy sys
tému je regulace svalového tonu (především inlubice) a zabezpečení 
automatických pohybů. Vzhledem ke spojení s kůrou (vzájemné spoje
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kortex-talamus-bazální ganglia) se podílí i na koordinaci volní hybnosti, 
především na iniciaci poliyEvu,'protože k aktivaci systému dochází již před 
začátkem pohybu. Regulace ie hlavně(mhibiČňMBazální ganglia předsta- 

j vují i důležitou strukturu z hlediska sekrece neuroregulátorů, především 
neurotransmiterů. Jsou to mediátory, které jsou syntetizovány a uvolňová
ny neurony a zprostředkují přenos vzruchu z jedné buňky na druhou. V ba- 
zálních gangliích jsou dva hlavní systémy neuronů z hlediska sekrece 
neurotransmiterů: dopaminergni a cholinergní, kromě toho zde hrají roli 
i glutamit. a (jAB A. Extrapyramidové poruchy ,vznikají jednak při porušg, 
rovnováhy mezi dopaminergním a cholinergním systémem (hlavně dopa
minergní nigrostriální neurony a striátální cholinergní interneurony) a do- 
chází k různé formě pohybových poruch. Extrapyramidové příznaky nelze 
zcela jednoznačně přisoudit určitým strukturám, je zde složitá stavba zá
kladních i přídatných regulačních okruhů.

Extrapyramidové poruchy se dělí podle převládajících projevů na dvě zá
kladní skupiny:
1. dochází ke snížení až ztrátě pohybu (= hypokinetícké příznaky), „ minus “ 

r syndromy
2. dochází naopak k abnormálním mimovolním pohybům  (= dyskinetické 

příznaky), „plus “ syndromy

• 1. Syndrom  hypokineticko-rigidní
(nazývá se též hypokineticko-hypertonický nebo parkinsonský 
syndrom ).

Vzniká dopaminovou defíciencí a převahou (desinhibici) cholinergních in- 
temeuronů.

r
Základním  příznakem je hypokineze (hypokinéza, hypokinesis), která je 

f" charakterizována zmenšením rozsahu a amplitudy pohybů a celkovou po
hybovou chudostí. Zpomalený průběh pohybů se označuje jako bradyki- 
neze a jejich ztížený start jako akineze. Tyto příznaky se zpravidla vy
skytují společně* ale mohou být vyjádřeny nestejnou měrou. Obtížný start 
bývá patrný kromě začátku také při změně polohy a pohybu. Nejde o paré- 
zu, vlastní svalová sílaje v počátcích poruchy normální, ale nelze provádět 
pohyby rychle a lehce. Nemocný potřebuje podstatně delší čas k oblcknu-

J l
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tí, j íd lu , v těžších případech často dlouhou dobu sedí v neměnné poloze. 
S hypokinézou souvisí i hypomimie až amimie (maskovitý výraz v obliče
ji s chudou mimikou,'^nensí Frekvence mrkání) a mikrografie (malé písmo). 
Při chůzi jsou kratší kroky a chybí souhyby horními končetinami. Řeč je  
pomalá a monotónní.

Druhým projevem tohoto syndromu je  rigidita -  zvýšený svalový tonus 
plastického typu,' kde hypertonus je  v oblasti ágonisty i antagonisty. 
Převládá však ve flexorových svalových skupinách s čímž souvisí i celko
vé flekční držení nemocných. Je spolu s akinézou hlavním projevem 
Parkinsonovy choroby, a spolu s třesem tvoří její klasickou příznakovou tri
as (akinéza, rigidita, třes). K poruchám koordinace a pohybových automa- 
tismů u parkinsoniků patří též pulse -  nemocný není schopen vyrovnávat 
plynule rovnováhu a těžiště těla a „utíká krátkými krůčky za svým těžiš
těm“ -  latero, antero nebo retropulse. Kromě Parkinsonovy nemoci se aki- 
neticko-rigidní syndrom vyskytuje i u řady tzv. sekundárních parkinson- 
ských syndromů.

Jako paratonia se označuje zvýšený tonus při flexi i extenzi, který se para
doxně zvyšuje při snaze nebo žádosti o relaxaci nebo rychlém pohybu kon
četiny a snižuje při pomalém pohybu. Bývá u starších lidí a nasvědčuje 
difúzní mozkové poruše, nikoli pouze extrapyramidové lézi.

» 2. Syndrom  dyskinetický - / P  ý  ■/ ' rj?
(nazývá se též hyperkineticko-hypotonický)

Vzniká hlavně při poruše cholinergních (i gabaergních) striátálních neuro
nů. Typickým projevem jsou mimovolní pohyby -  hyperkinézy, užívá se 
také termín dyskinézy, které mohou mít různý charakter.

Chorea -  jde o bezděčné mimovolní pohyby, které vznikají při poškození 
putamen nebo nc. caudatus. Jsou rychlé, nepravidelné, arytmické, značně va
riabilní, mohou postihovat Jkteroukoli část těla v různé intenzitě, buď jen ve 
formě záškubů nebo jako výrazný motorický neklid. Chorea se zvýrazňuje 
-pfj tonickém napětí, např. předpažených HK. Při postižení obličeje se proje
ví grimasováním- Postižení jen jedné poloviny těla se nazývá hcmichorea. 
Vyskytuje se u dětí jako pararevmatické onemocnění chorea minor, v dospě
losti jako heredodegenerativní Huntingtonova choroba nebo chorea senilis.
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Atetóza je  původní výraz pro abnormální pohyby hadovitě kroutivého rá
zu^,nej častěji vznikající při poškození dosud nezralých bazálních ganglií 
v rámci dětské mozkové obrny (DMO). Takové projevy se dnes obvykle 
řadí mezi choreatické nebo dystoničké dyskineze, a od používání pojmu 
atetóza se upouští. Charakteristická je  neschopnost udržet svalové skupiny 
v jedné poloze., poloha je rušena pomalými, neúčelnými, jakoby červovitý- 
mi pohyby. Často bývají nejvíce postiženy prsty a nice. Hyperkinézy mizí 
ve franku  a žesilují se při emoci; Kombinace obou typů se někdy označu
je jako choreoatetóza.

Dystonie nebo dystoničké syndromy vznikají při abnormálně zvýšeném 
a narůstajícím svalovém tonu a svalové kontrakci, dochází k bizarním, ne
pravidelným mimovolním nohvbům . které mají často pomalou torzní kom
ponentu, iibnonnáliiíími držení těla, aktivaci a kontrakci neadekvátních 
svalů při pokusu o pohyb, často současně agonistů i antagonistů. Vznikají 
hlavně při lézi putamen nebo talamu. Mohou být primární -  idiopatické ne
bo sekundární. -

Svalstvo, které udržuje posturální tonus, se nazývá systémem „hold“ (opro
ti svalstvu „move“, které se uplatňuje při vlastním pohybu). Systém „hold“
se aktivuje ve stoji a zejména při chůzi, a proto i dystoničké syndromy se ___
manifestují hlavně při chůzi i volních pohybech. Fokální dystonie postihu- - ( 
jí jen izolované svalové skupiny, patří sem např. blefarospasmus (opako
vané tonické sevření očních víček), profesionální dystonie (crampi) jako 
grafospasmus (písařská křeč -  tonická křeč ruky, ke které dochází při psa
ní) aj. Další fokální dystonií je  torticollis spastica (nazývá se též cervikál- 
ni dystonie), což je intermitentní nebo kontinuální stáčení hlavy k jedné 
straně nebo i dozadu (retrocollis). Projevuje se hlavně při chůzi a ve stoji, 
vleže mizí neboje minimální. Segmentální dystonie mají širší rozsah a po
stihují dvě části těla (např. krk a obličej). Ještě větší rozsah mají dystonie
multifokálni a generalizované, kdy je  postiženo i trupové svalstvo (choro- Jj__
ba dystonia musculorum deformans). Sekundární dystoničké syndromy 
mohou vznikat i následkem traumat, cévních lézí, encefalitid nebo i meta- 
bolických encefalopatií.

Dystonicko-dyskinetické syndromy, někdy s choreatickými nebo chorco- 
atetoidními hyperkinézami, mohou být navozeny i farmaky, nejčastěji neu-
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roleptiky, které blokují dopaminové receptory. U dystonie jde  především
0 ovlivnění tonu, dyskinetické syndromy charakterizují krátkodobé kon-

Vyskytují se buď jako akutní dystonie nebo při dlouhodobé léčbě psychóz 
neuroleptiky jako pozdní dyskinézy (např. tzv. BLM syndrom -  buko-lig- 
vo-mastikatorní -  postihuje hlavně svaly úst, tváře a jazyka), ale také při 
léčbě Parkinsonovy choroby preparáty obsahující L-DOPU. Orofaciální 
dyskinézy bývají u starých lidí v rámci senilní chorey. Mezi akutní dysto- 
nické reakce patří okulogyrní krize, které se projevují stáčením očí, větši
nou vzhůru.

Balismus (často při jednostranném postižení heimbalismus) je prudká mi- 
movolní hyperkinéza s dosti velkou exkurzí pohybu, který obvykle vychá
zí z proximálních částí končetiny, takže dochází k prudkému pohybu celou 
končetinou. Vyskytuje se při postižení nc. subthalamicus Luysi a častější 
jsou sekundární příčiny, např. ischemická léze při iktu.

V souvislosti s extrapyramidovými hyperkinézami je třeba se / mínit
1 o dalších motorických příznacích, i když mohou být způsobeny i poru
chami jiných struktur.

Myoklonie jsou krátce trvající, rychlé, mimovolní svalové kontrakce, ne
pravidelné nebo rytmické, které se obvykle opakují ve stejných svalových 
skupinách a mohou mít pohybový efekt, Segmentální nebo fokální myoklo- 
nus je lokalizovaný pouze na určitou část těla, při větším rozsahu se použí
vá termín multifokální nebo generalizóvčmý> myoklonus. Myoklonie se 
mohou se vyskytovat u celé řady primárních chorob nervového systému ne
bo jako manifestace metabolické nebo toxické encefalopatie. Mohou vzni
kat při postižení kartexii, mozkového kmene i míchy

Asterixis je rychlý, rytmický pohyb, krátká porucha základní tonické sva
lové kontrakce, obvykle krátká porucha polohy (jakoby negativní myoklo
nus). Testuje se v předpažení s dorzální flexí rukou, kdy pozorujeme krátký 
pokles ruky a rychlý návrat do původní polohy. Při větší intenzitě a frek
venci vzniká až jakési třepotání, třes, který se označuje jako flapping ire~ 
"mor^flap  = plesknutí, třepot) a vyskytuje se nejčastěji u mctabolických 
encefalopatií (např. jaterní nebo uremické). Nazývá se někdy také metabo- 
lickýtřes. •



Tremor (třes) je rytmická oscilace části těla kolem fixního bodu. Postihuje 
nejčastěji prsty, ruce, ale také hlavu nebo nohy. Rozlišuje se třes klidový, '* 
který pozorujeme na končetině v klidu, jen při základním tonickém napětí, 
bývá většinou pomalv s frekvencí 4-5 kmitů za sekundu a patří mezi zá
kladní příznaky Parkinsonovy choroby. Třes statický, někdy též$pólohový ■ 
(posturální), se manifestuje v určité poloze, např. předpažení. Patří sem tre- 
mor neurotický, fyziologický při emoci a jako samostatná jednotka esen
ciální (idiopatický, někdy familiární) tremor. Třes při pohybu se označuje 
jakoIkínetic k ý f  při každém pohybu nebo intenční trem or- při cíleném po
hybu. Intenční tremor se typicky zvýrazňuje v jeho konečné fázi před cí
lem a bývá nejčastěji projevem léze mozečku,

Tiky jsou mimovolní pohyby, které působí někdy dojmem volního účelo
vého pohybu. Tik se může projevit jako jakýkoliv „pohyb, ale také zvuk, kte
rý je lidské tělo schopno vytvořit. Jde o náhlé, opakované, stereotypní, 
neúčelné pohyby, prosté i komplexní a často koordinované (pohazování 
hlavou, ramenem a pod.) a analogicky prosté a komplexní zvukové tiky 
(pokašlávání). Bývají funkčního, neurotického původu, ale když jsou vý
raznější, mohou imponovat i jako expy hyperkinézy. Jsou částečně ovlivni- ü  
telné vůlí a při úsilí mohou být potlačeny. Jejich výskyt je častý v dětství 
a patogeneze není zcela vyjasněna. Někdy se samostatně vyčleňují tzv. Ste
reotypie nebo habituální spasmy, které připomínají „zlozvyky“ jako pomr
kávání, pokašlávání, špulení úst, předsunování brady a pod.
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MOZEČEK

Patří mezi regulační okruhy, které zabezpečují koordinaci pohybů, rov
nováhu a svalový tonus. Mozeček je důležitým integračním a koordinač
ním centrem volní i mimovolní hybnosti. Je přiřazen paralelně k sestupným 
drahám motorickým (py i expy), má spojení s motorickou i senzitivní ků
rou a je připojen i k vzestupným drahám senzitivním. Mozečkové systémy 
se přirovnávají k počítači, který vypočítává optimální provedení pohybu. 
Srovnává aktuální stav každé části těla se stavem, který je zamýšlen. Má 
schopnost extrapolace -  propočítává dopředu předpokládanou dráhu pohy
bu a provádí její případnou korekci, srovnává úmysl s uskutečněním. Podílí 
se tedy nejen na programování, ale i na zpětnovazebně regulaci pohybu. 
Korigující činnost je většinou inhihiční (aby pohyb nepřestřelil) a má zá
kladní význam pro plynulé, cílené a přiměřené vykonávání každého úmy
slného pohybu.

Aferentni dráhy do mozečku vycházejí z proprioceptorů (hluboká citli
vost), vestibulámího aparátu, talamu i mozkové kůry. Pouze dráhy z moz
kové kůry (tr. corticopontocerebellaris) se kříží. Mozeček zpracovává 
přicházející informace z celé řady systémů a tyto předává kontralaterálním 
(ascendentní cerebelokortikální vlákna se kříží v oblasti mesencephala) 
centrům řídícím motoriku na úrovni mozkového kmene_ (nc. raber), bazál- 
ních ganglií i cerebrálního kortexu. Neexistuji přímé eferentní cerebelospi- 
nální dráhy. Kontrola motoriky se děje cestou zkřížených retikulo, 
vestibulo, rubro a kortikospinálních drah. Dochází tak ke dvojímu křížení a 
proto se m ozečkavé poruchy obvykle man i íestuj U homolalerálně h místem 
léze. Např. pravá mozečková hemisféra se projikuje do motorické kůry le- 

, vého motorického kortexu a odtud descendentními motorickými drahami 
j kontroluje pravou polovinu těla.

Mozeček pracuje jako funkční celek, ale z klinického hlediska jej dělíme na 
dva hlavní oddíly: paleocerebellum, kam patří střední část mozečku, ver- 
mis a nc. fastigii a podílí se na udržování ¡rovnováhy stoje a chůze,/a neo-



cerebellum, kam patří mozečkové hemisféry, které zabezpečují pohybovou 
koordinaci končetin. ]

Základní mozečkovou poruchou pohybové koordinace je  ataxie (nazývaná 
též asynergie nebo při lehčím postižení dyssynergie).

Při paleocerebelárním  syndromu je v popředí porucha rovnováhy, trupová 
ataxie, ataxie .stoje a chůze, jež jsou nejisté, o rozšířené bázi, dochází ke 
kolísání, kymácení, které nazýváme \titubace (vznikají vyrovnáváním rov
nováhy). Mozečková ataxie se projevuje při otevřených i zavřených očích. |

Při neocerebelárním syndromu dochází k ataxii končetin, která se proje
vuje homolaterálně,§ postižením mozečkové hemisféry. Dochází k poruše 
koordinace jednotlivých svalů nebo svalových skupin, pohyb není prová
děn plynule, a le je  rozložen na jednotlivé části. Dysmetrie je chybné cíle
ní, manifestuje se např. při zkoušce prst-noç^kdy dochází k hypermetrii, 
což je přestřelování zamýšleného cíle (chybí brzda, je  špatný odhad, je po
rucha souhry agonisty a antagonisty). Porucha koordinace se projevuje i při 
písmu, které je  roztřesené, velké frriakrografieí a při řeči. Ta bývá skando
vaná a méně zřetelná (dysartrie), někdy hlasitá a explozivní. S ataxií sou
visí intenční tremor, který se projevuje při pohybu a stupňuje se směrem 
k cíli. Může být tak intenzivní, že se nemocný sám nedokáže ani najíst. 
Adiadochokinéza (při menším postižení dysdiadochokinézá) je neschop
nost koordinace při rychlém provádění střídavých (alternujících) pohybů 
(např. supinace a pronace předpažených končetin), dochází k rozpadu ryt
mu. I při paréze končetiny dochází k určité poruše těchto pohybů, jsou pro
váděny pomalu a s menšími exkurzemi (hypodiadochokinéza), ale oproti 
mozečkové poruše zůstává zachována základní koordinace a rytmus. 
Svalový tonus se snižuje, je hypotonie. Svalstvo však není ochablé na po- 
hmat, ale snížení tonu se projeví při pasivních pohybech končetin nebo jed 
notlivých segmentů, a mozečková hypotonie se proto také nazývá zvýšená 
pasivita. Při poškození nc. dentatus mohou vzniknout myoklonie, přede
vším svalstva měkkého patra a faryngu nebo očních bulbů (opsoklonus). 
U mozečkových lézí je často přítomen nystagmus, který může být hori- 
zontální i vertikální. Jákďokuijgrni áysmeítrielse označují nepravidelné os
cilace očních bulbů, které jsou patrny v  klidu po předchozím volním 
pohybu,............
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Mozečkový syndrom je  dobře patrný v určité fázi alkoholového opojení 
(toxické působení), vyskytuje se u roztroušené sklerózy mozkomíšní, va- 
skulárních -  ischemických poruch, lékových intoxikací (např. hydantoiny), 
nádorech zadní j ámy lehni, dětských cerebclitid, alkoholové degenerace 
mozečku a vzácně i u hypotyreózy.

Při postižení čelního laloku může vzniknout pseudocerebclámí frontální 
syndrom -  frontální ataxie -  z poškození tr. frontopontocercbcllaris. 
Nemocný není schopen stoje (astázie) nebo chůze (abá/ic). někdy má po
stupnou tendenci k pádu dozadu (cresccndová retropvilsc). Na kontralate- 
rální končetině (vzhledem k ložisku, protože tyto dráhy se kříží) může být 
’ataxie i adiadochokinoézaj
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MOZKOVÉ NERVY

Anatomicky patří k perifernímu nervovému systému s určitou výjimkou 
optiku a olfaktoriu. Vlastní motorické buňky jsou uloženy v jádrech hlavo
vých nervů v mozkovém kmeni (obr. 7), kam vede z kůry tr. corticonuc- 
learis, který se kříží. Většina hlavových nervů má oboustrannou korovou 
reprezentaci (kromě části jádra n. VII., která zajišťuje inervaci dolní části 
obličeje a částečně též n. XII. a zevní větve n. XI.), takže při jednostran
né lézi tr. corticonuclearis se léze hlavových nervů většinou neprojeví.

Edinger-Westphal

Obr 7. Schéma rozložení ja d er  hlavových nervů  v km eni — motorická mediálně, senzitivní laterálně
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Zjištěná porucha hlavového nervuje tedy převážně způsobena lézí vlastní
ho nervu nebo jeho jádra a nikoli supranukleárních drah.

N.I. -  olfactorius

Zc sliznice horní třetiny nosní dutiny, kde je čichový neuroepithel, vychá
zejí fila olfactoria, procházejí přes lamina cribriformis na spodinu přední 
jámy lební a čichová dráha pokračuje přes bulbus a tractus olfactorius do 
centra v gvrus hippocampi na spodině temporálního laloku. Snížené vní
mání čichu se označuje jako hyposmie, úplná léze je anosmie. Může být 
buď parciální (týká se jen některých kvalit) nebo totální. Dysosmie (někdy 
též kakosmie, parosmie) je chybné čichové vnímání, cítí jinou kvalitu, než 
o jakou skutečně jde. Zvýšené čichové vnímání (vyskytuje se vzácně) je 
hyperosmie. K poruchám čichu dochází při poruše neuroepithelu v nosní 
sliznici (po opakovaných rhinitidách), po kraniocerebrálních traumatech 
(nejčastěji porušením fila olfactoria) nebo zánětech (virové infekce). Lehčí 
hyposmie jsou časté ve stáří a ve zvýšené míře doprovázejí Parkinsonovu a 
Alzheuncrovu chorobu. Jednostrannou anosmii může způsobit tumor na 
spodině frontálního laloku (meningiom sulci olfactorii). Unciformní krize 
jsou záchvatovitč se vyskytující čichové pseudohalucinace. vnímání neexi
stujících nepříjemných pachů. Vyskytují se při postižení temporálního lalo
ku. Obvykle trvají jen několik sekund nebo minut.

v • . / f' •.» (i ' 1
N .II. -  opticus

Receptory jsou tyčinky a čípky v sítnici. V místě nej většího nahromadění 
receptorů je nejostřejší vidění (papilomakulámí svazek) a při jeho postiže
ní dochází k poruše zrakové ostrosti a vzniká centrální skotom. Skotom je 
ostrůvkovitý ohraničený výpad zorného pole. V místě, kde nejsou žádné re
ceptory na sítnici (slepá skvrna), začíná zrakový nerv a místo se označuje 

ípapilla n. opticií Do dutiny lební vstupuje přes canalis opticus, pokračuje 
jako fasciculus opticus, v chiasma opticum dochází k částečnému křížení 
(vlákna z nazálních polovin sítnice, čili temporálních polovin zorného po
le se kříží, vlákna z temporálních polovin sítnice, čili nazálních polovin 
zorného pole se nekříží). Za chiasmatem tractus opticus pokračuje do,!pn: 
mániích zrakových center (corpus geniculatum laterale a corpora quadrige-



mina -  colliculus superior) a odtud přes capsula interna jako radiatio opti- 
ca do okeipitálního laloku -  fissura calcarina.

Přilpřerušení vláken optiku Idochází ke slepotě -  amauróze -  homolaterál- 
ního oka. Při lehké lézi dochází jen k rozšíření slepé skvrny a vzniká para- 
centrální skotom. Při zevní kompresi optiku dochází k omezení periferního 
vidění, ale ostrost zůstává zachována.

Oční pozadí se vyšetřuje pomocí oftalmoskopu a pro neurologickou dia
gnostiku mají význam hlavně změny papily optického nervu. Edém papily 
(městnavá papila) je příznakemTnfrakraniální hypertenze^ papila očního 
nervuje neostře ohraničená, prominuje nad okolí a kolem cév mohou být he- 
moragie. Vyskytuje se též při [optické neuritidě, hlavně intraokulámi, jale he- 
moragie jsou zde méně časté. Při neuritidě bývá postižen papilomakulámí 
svazek a zraková ostrost je porušena, vzniká centrální skotom. Při edému pa
pily z intrakraniální hypertenze může být zraková ostrošt dlouho zachována, 
což je důležitý diferenciálně diagnostický znak proti intraokulámi neuritidě. 
Edém papily může přejít do atrofie optiku (zjistí se opět na očním pozadí). 
Primární atrofie optiku vzniká přímým tlakem na optikus nebo toxickým po
stižením, sekundární atrofie je následné stadium po edému papily.

Retrobulbární neuritida postihuje hlavně mladší jedince, zraková ostróst je 
vždy porušena a opět vzniká hlavnělcentrální skotom. Bývá bolestivý bul- 
bus při pohybu nebo na tlak. Vyskytuje se jak samostatně, tak jako jeden 
z projevů roztroušené sklerózy mozkomíšní, kterou může předcházet i o řa
du let. Na očním pozadí bývá normální nález.

Tranzitomí monokulární slepota (amaurosis fugax) je přechodná ischémie 
retiny, rozvíjí se rychle, trvá obvykle několik sekund nebo minut, méně čas
to déle a bývá projevem ipsilaterální (stejnostranné) stenózy karotidy nebo 
embolie do retinálních arterií. Po embolii do a. centralis retinae může být 
amauróza trvalá.

Ischemická neuropatie optiku je  akutní nebolestivá porucha vizu při atero- 
sklemz.e nebo arteritidě (gigantocelulární). Na očním pozadí bývá papila 
bledá nebo i edematózní.

V souvislosti s optikem probereme i další poruchy vizu, které vznikají při 
lézi zrakové dráhy (obr. 8). Monokulární poruchy vizu vznikají jen  při po
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ruše vlastního optiku (fascikulu). Od chiasmatu vznikají j i ž  výpady zorné
ho pole -  perimetru, a postihují obvykle obě oči. Výpad poloviny zorné
ho pole se nazývá hemianopsie (nebo hemianopie).

zorná pole

amauróza
homolaterální

bitemporální V 
heteronymní " u ' 
hemianopsie

jednostranná V
nazálni
hemianopsie

kontralaterální
homonymní
hemianopsie

kontralaterální
kvadrantová
hemianopsie

Obr 8. Zraková dráha. Poruchy zorného po le  p ři různé lokalizaci léze

Při lézi chiasmatu vzniká heteronymní hemianopsie, nejčastěji bitempo
rální s výpadem zevních polovin zorného pole při postižení vnitřních kří
žících se vláken (např. tlakem tumoru hypofyzy). Binazální hemianopsie je 
vzácná, málokdy dojde současně k poškození obou zevních nezkřížených 
vláken. Spíše se vyskytují pouze nazálni výpady zorného pole na jednom 
oku (např. při kalcifikaci vnitřní karotidy).

Při postižení optického traktu, radiace i okcipitální kůry dochází k homo- 
nynini hemianopsii, levostranné nebo pravostranné, kdy dochází k výpa-

poruchy vizu
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du levých nebo pravých polovin zorného pole fkoňťratáfefálně s místem lé- 
ze). Hemianopsie může být kompletní, inkompletní nebo jen kvadrantová 
(kvadrantopsie). Poklid postihuje inkompletní hemianopsie obě oči stejně (je 
kongruentní) je léze spíše vlkórnvé oblasti).pokud nestejně (inkongruentní) je 
léze spíše m traktu.nebojadiacij. Centrální úspora a zachování fotoreakce i na 
hemianopické straně svědčí spíše pro postižení radiace nežli traktu.

Koncentrické zúžení zorného pole -  pokud je  jednostranné a nepravidelné, 
je podezření na tumor optiku. Oboustranné, tzv. tubulámí vidění se vysky
tuje buď u lézí retiny nebo bývá funkčního původu.

Při postižení zrakové kůry mohou vznikat také různé pozitivní zrakové vje
my (jiskření, záblesky, létající mušky před očima), které se nazývají fosfény.

N. III., IV., VI. -  nervy okohybné

N. oculomotorius je motorický a vegetativní. Jádro je uloženo v mezence- 
falu a je členité. Párová velkobuněčná část zabezpečuje inervaci příčně pru
hovaných okohybných svalů (všechny kromě m. rectus extemus /lateralis/ 
a obliquus superior) a také m. levator palpebrae superior. Párové malobu- 
něčné jádro Edinger-Westphalovo je východiskem parasympatických vlá
ken pro m. sphíncterjnipillae a m. ciliaris. Nepárové Perliovo zajišťuje 
konvergenci. Nerv vystupuje na spodině mozku, probíhá kavernózním si
nem a cestou fissura orbitalis superior vstupuje do orbity.

Inervaci zornice zajišťují jednak parasvmpatická vlákna v n. III.^ která in- 
ervují m. sphincter pupillae. Dilatac.i zornice uskutečňuje sympatikus. 
Ciliospinální sympatické centrum je  v míšních segmentech C 8-Thl, odkud 
vycházejí pregangliová vlákna do krčních ganglií (ggl. stellatum a ggl. cer- 
vicale superius). Spleť postganglionárních vláken se dostává podél a. caro- 
tis interna (periarteriální sympatická pleteň) do kavernózního sinu, kde se 
připojuje k n. ophtalmicus (větev n. trigeminus) a inervuje m. dilatator pu
pillae a m. tarsalis (hladký sval v horním víčku). Pregangliová sympatická 
vlákna jsou umístěna též v dolní části mozkového kmene.

Zornicová fotoreakce (obr. 9): aferentní část reflexu jde vlákny optiku až 
do area pretectalis (v blízkosti primárního zrakového centra), odkud vede 
spojka do obou částí párového Edinger-Westphalova jádra n. III., kde začí
ná eferentní část reflexního oblouku a cestou parasympatických vláken



Obr 9. Schéma reflexní dráhy zornicové fo to  re akce

n. III. je ¡nervován m. sphincter pupillae. Vzhledem ke spojkám do obou 
částí párového jádra dochází při osvitu k fotoreakci a zúžení jak ipsilate- 
rálně -fotoreakce přímá, tak i kontralaterálně -  fotoreakce nepřímá -  kon- 
sensuální. Podle nepřímé fotoreakce lze odlišit, zda jde o poruchu části 
afero.ij.tni (optiku) nebo eferentní (okulomotoriu). Při lézi optiku bude vy
haslá přímá fotoreakce na postiženém oku i nepřímá na oku zdravém (je po
rušena aferentace), při osvitu zdravého oka, budou obč reakce normální. Při 
lézi okulomotoriu bude rovněž na postiženém oku vyhaslá přímá fotoreak
ce, ale nepřímá na oku zdravém bude zachována (je porucha jen eferentní). 
Při osvitu zdravého oka bude vyhaslá i nepřímá reakce na postiženém oku 
(obr. 10).
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Obr 10. Přímá a nepřímá foíoreakce p ř i lézi A — n. opticus -  aferentní porucha,
B -  n. oculomotorius — eferentní porucha

Dilatovaná zornice se nazývá mydriáza, zornice zúžená mióza. Dilatovaná 
a nereagující (ztuhlá) zornice se nazývá iridoplegie, pojmem cykloplegie se 
označuje ztráta akomodace.

Jako Adieůy syndrom se označuje tonická reakce zornice. Vyskytuje se ob
vykle ve třetí nebo čtvrté dekádě života, mnohem častěji u žen. Pacient si 
může stěžovat na náhle vzniklé rozmazané vidění nebo bez jakýchkoli pří
znaků pouze náhodně zjistí rozšířenou zornici. Na mydriatické zornici chy
bí reakce na světlo a někdy i akomodaci, ale velikost zornice se pomalu 
mění při prolongované stimulaci. Postižená zornice se obvykle zúží po apli
kaci roztoku 0,125 % pilokarpinu nebo 2,5 % metacholinu, normální zor
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nice na tyto nízké koncentrace nereaguje (jde o denervační supersenzitivi- 
tu). Někdy je současně areflexie L2/S2. Předpokládá se, že jde o degene
raci ciliárního ganglia a postgangliových parasympatických vláken a jde 
o benigní a nezávažný syndrom.

Při postižení n. III. (obr. 11) vzniká ptosa (ptóza = pokles horního víčka), 
divergentní strabismus, kdy oční bulbus je  neporušenými svaly přetažen 
zevně a dolů, je omezen pohyb bulbem především nazálně a vzhůru, čás
tečně i dolů a vzniká dvojité vidění -  diplopie, která však nebývá při po
hledu zevně (tj. ve směru neporušené pohyblivosti). Zornice je mvdriatická 
a nereaguje na osvit (iridoplegie). V klinické praxi se tato porucha často na
zývá oftalmoplegie. Může být buď jen zevní (zornice je neporušena) nebo 
vnitřní a z hlediska kvantitativního kompletní nebo inkompletní. Při me
chanické kompresi n. III. bývá vždy postižena i zornice (parasympatická 
vlákna jsou relativně na povrchu), při ischemické poruše nervu (např. u di
abetů) může být zornice ušetřena.

O br 11. A. Schéma léze n.III. vpravo. Šipky znázorňují sm ěr pohledu, nahoře pohled  přímo
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Obr. 11. B. Léze n. III. vlevo (ptóza zvednuta prstem).
Jednotlivé obrázky řazeny podle pohledu nahoru, dolů, doleva a doprava.

Na postiženém levém oku j e  intaktní pouze poh led  doleva a částečné poh led  dolů.

Při lézi sympatických vláken vzniká Hornerův syndrom (obr. 12), což je 
kombinace nepříliš výrazné ptózy a mi ózy (často udávaný také enoftalmus, 
bývá spíše dojmem než skutečností) a nazývá se též okulosympatická pa- 
réza. Při postižení preganglionárním (před krčními ganglii) bývá ještě an-

Obr 12. Hornerův syndrom vlevo

4‘)



hidróza (porucha pocení) na příslušné polovině obličeje. Může vzniknout 
při lézi centrální, která naruší sympatické dráhy mezi hypotalamem a míš
ním centrem v segmentech C8-Thl (kmenové ischemické příhody, syrin- 
gomyelie), nebo periferní, které poruší cervikální sympatický řetězec, horní 
cervikální ganglion nebo periarteriální sympatický plexus kolem a. carotis 
(leze brachiálního plexu, tumory plicního hrotu, traumata nebo tumory 
v oblasti krku, arteriální disekce).

N. trochlearis má jádro na rozhraní mezencefala a pontu, vlákna z jádra se 
uvnitř mozkového kmene kříží a jako jediný mozkový nerv vystupuje na 
dorzální straně. Společně s n. III. vstupuje do kavernózního sinu i fissura 
orbitalis superior. Inervuje kontralaterální (vzhledem k jádru) m. obliquus 
bulbi superior, který při addukci oka pohybuje bulbem dolů, při abdukci 
oko jen rotuje (při addukci oka pracují mm. obliqui, při abdukci recti).

Schéma činnosti okohybných svalů

rectus superior

A
rectus externus -----

obliquus inferior

-----► rectus internus

rectus inferior obliquus superior

Při lézi n.IV. nevzniká zjevná okohybná porucha nebo strabismus, ale do
chází k diplopii při pohledu dolů a dovnitř. Při lézi n.trochlearis úklon hla
vy na stranu léze zhoršuje diplopii, takže pacienti často uklánějí hlavu na 
opačnou stranu nežli je léze.

N. abducens má jádro v pontu a inervuje m. rectus bulbi externus. Při je 
ho lézi vzniká konvergentní strabismus, je omezen pohyb bulbem zevně 
a vzniká diplopie při pohledu zevně (obr. 13). Při strabismu očního původu 
(neparalytickém) diplopie nevzniká. Nerv má relativně dlouhý průběh, 
z čehož plyne i jeho značná vulnerabilita. Existuje i idiopatická léze n. VI., 
kde se příčina nezjistí.
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O br 13. Léze abciucentu vpravo

K postižení okohybných nervů (oftalmoplegii) může dojít při lézi jader 
v mozkovém kmeni nebo vlastních nervů v jejich průběhu. K hlavním pří
činám patří kraniální neuropatie, zejména postižení n. III. a VI. (diabetes), 
tumory báze lební, hlavně paraselámě nebo v krajině fissura orbitalis supe
rior, aneurysma na a.carotis interna a acommunicans posterior, léze v ob
lasti kavemózního sinu, traumata, zoster oftalmicus. a kmenové léze různé 
etiologie (nejčastěji vaskulámí). K lézi n. III. dochází také při vzniku tem- 
porálního konu. kdy v důsledku supratentoriální nitrolební hypertenze je 
vtlačována část temporálního laloku -  uncus gyri hippocampi do tentoriál- 
ního otvoru a utlačuje n. III. K okohybným poruchám dochází také u my- 
asthenia gravis (z postižení okohybných svalů), okulární myopatie nebo 
myositidy a někdy u hypertyreózy (endokrinní orbitopatie nebo i tyreoto- 
xická exoftalmická orbitopatie).

Koordinační okohybné mechanismy

Pro binokulární vidění je  nutné, aby obrazy tvořené oběma očima dopada
ly na korespondující části obou retin. Za fyziologických okolností jsou pro
to volní i mimovolní pohyby očních buibů vždy konjugované, sdružené, 
hovoříme o pohledu určitým směrem. Není možné jedním
okem nahoru a druhým dolů. K zaměření pohledí určitý pozorovaný



předmět v prostoru při binokulárním vidění je  nezbytná koordinovaná čin
nost všech okohybných mechanismů. Správnou koordinaci pohledu zabez
pečují kmenové i korové regulační mechanismy. Supranukleární inervace 
je  oboustranná, a proto při supranukleární lézi nevznikne izolovaná poru- 
cha okohybných nervů, ale vždy porucha pohledu, nemocný se oběma 
očima nemůže podívat určitým směrem. Bezprostředním systémem, který 
zajišťuje supranukleární okohybnou inervaci je fasciculus longitudinalis 
medialis (FLM), který vzájemně spojuje jádra okohybných nervů stejné i 
opačné strany, ale i n. XI. a vestibulámí aparát, a do systému jsou zapoje
na i vlákna z mozkové kůry, mozečku a expy systému. V klinické praxi roz
dělujeme pohled na horizontální a vertikální.

Pohyby bulby jsou iniciovány ve frontálním laloku. Korové centrum hori
zontálního pohledu je v zadní části gyrus front, medius (před primárním 
motorickým kortexem). Vlákna probíhají přes capsula interna do přední čás
ti pontu, kde se kříží a končí v paramediální pontinní retikulámí formaci -  
nc. paraabducens (obr. 14), kde je  lokalizováno kmenové pontinní pohledá-

Obr 14. Schéma neuroanatomie dráhy horizontálního pohledu, 
a  -  dráha z  frontálního centra, 

h -  z  pontinního centra. F LM  — fasc iculus longitudinalis medialis. Podrobnější vysvětlení v textu

a b
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vé centrum. Toto přímo aktivuje stejnostranné jádro n, VI (abdukce stejno- 
stranného oka) a cestou FLM kontralaterální j ádro n. III (addukce druhost- 
ranného oka). Tím vzniká horizontální pohled. Pontinní centrum tak ovládá 
laterální deviaci bulbů na homolaterální stranu, frontální korové na opačnou
-  kontralaterální (obdobně jako ostatní motorika, vlákna se kříží).

Při zánikové lézi frontálního korového pole vzniká paréza horizontální
ho pohledu na opačnou stranu, nežli je ložisko, nemocný se nemůže podí- 
vat směrem od ložiska. Současně často ^převažující neporušené inerva.ce 
vzniká konjugovaná deviace bulbů a často i hlavy na opačnou stranu, ne
žli je  paréza pohledu, čili směrem ke straně léze, „nemocný se dívá na lo
žisko“. Většinou jde o rozsáhlejší léze (hemoragie nebo malacie), takže 
nemocný má současně i hemiparézu a konjugovaná deviace je  na opačnou 
stranu, nežli je  hemiparéza.

Při lézi pontinního centra je  situace opačná, vlákna se nekříží, takže vzni
ká paréza horizontálního pohledy směrem k ložisku a konjugovaná devia
ce na stranu opačnou - od ložiska. „ nemocný se dívá na hemiparézu “ (která 
i zde zpravidla bývá). Parézy horizontálního pohledu a zejména konjugo- 
vané deviace jsou důležitým topickým příznakem, který je dobře patrný 
i u nemocných v bezvědomí. Rozlišení mezi pontinní a hemisferální loka
lizací je možné pouze podle další příznaků, především hemiparézy.

Při lézích, které mají iritační charakter (epileptické ložisko), vznikají 
pozitivní příznaky a dochází k tonickému stáčení očních bulbů a někdy 
i hlavy -  konjugované deviaci. Při postižení frontálního centra dochází ke 
stáčení bulbů směrem od ložiska, což je opět důležitým topickým přízna
kem, např. u epileptického záchvatu, jde o tzv. adverzivní záchvat. Pozitiv
ní příznaky při postižení pontinního centraijsou vzácné, stav by byl opačný, 
bulby by se stáčely směrem k ložisku.

Korové centrum vertikálního pohledu je dosud nevyjasněné, a proto v kli
nické praxi přichází v úvahu jent kmenová, které je lokalizováno v mezen- 
cefalu v blízkosti corpora quadrigemina. Při jeho lézi dochází k paréze 
vertikálního pohledu.

Kombinované poruchy pohledu a očních svalů se vyskytují hlavně při lé
zích v oblasti mozkového kmene. Častá je  internukleární oftalmoplegie, 
vniká při lézi FLM (na dráze mezi jádrem n. III. a VI.), nejčastěji demyeli-
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nizací. Při laterálním pohledu dostane povel n. VI., abdukce je dobrá, ale 
nedostane povel n. JÍL, proto vázne konjugovaná addukee. Na abdukujícím 
oku se objeví nystagmus (abdukční nystagmus).

N . V. -  trigerainus

Má 3 hlavní větve senzitivní, které zabezpečují senzitivní inervaci obliče
je, sliznic (nosní a ústní -  horní patro) a přední části skalpu a označují se 
jako n. V /l, V/2 a V/3 -  n. ophtalmieus, maxillaris a mandibularis. Vstu
pují do ganglion semilunare (Gasseri). uložené na přední ploše pyramidy. 
Axony tvoří senzitivní kořen (portio maior), vstupují do pontu a končí 
v senzitivním jádru ne, lerminalis n. trigemini. V hlavním senzitivním jád
ru v pontu končí především vlákna pro citlivost taktilní, ale i tlak, vibraci

Jo Q  ̂p SÍ~
a propriocepoj. Vlákna pro citlivost algickbu a termickou sestupují dolů ja 
ko radix descendens (tractus spinalis), který zasahuje až do horních krčních 
segmentů, Z jader začínají vlákna druhého neuronu, která přecházejí na 
kontralaterální stranu (lemniscus trigeminalis), kříží se ve střední čáře kme
ne a připojují se k lemniscus medialis, se kterým jdou do talamu.

Motorická vlákna začínají v motorickém jádru v pontu, odtud vystupují ja 
ko tenký motorický kořen (portio minor) a připojují se ke 3. větvi -  n. man- 
dibularis. Inervují žvýkací svaly (maseter, temporalis, pterygoideus 
medialis a lateralis).

Senzorická vlákna zajišťují chuť v předních 2/3 jazyka, připojují se k n. 
lingualis (větev n. mandibularis), od kterého se po krátkém průběhu oddě
lují a jdou v chorda tympani k n. facialis.

Přilézi.trigeminu vznikají příznaky podle typu postižených vláken. Při po
stižení senzitivních vláken vznikají poruchy čití stejného typu, jak byly po
psány u senzitivního systému. Mohou být i disociované. Pro periferní 
postižení je  charakteristická distribuce poruch podle senzitivní inervace 
jednotlivých větví (obr. 15). Při postižení první větve je porušena citlivost 
rohovky a reflex komeální se snižuje nebo vyhasíná. Při centrální lemnis- 
kální lézi má topografie poruch čití charakter koncentrických kruhů kolem 
ústního koutku a nosu. Příznaky mohou být pozitivní i negativní.

Při postižení motorických vláken vznikne paréza žvýkacích svalů, při jed
nostranném postižení se dolní čelist při otvírání úst uchyluje na stranu léze
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Obr 15. Distribuce senzitivních větví n. trigeminus o horních krčních segmentů

(mm. pterygoidei zdravé strany ji přetlačují), při oboustranné lézi je znač
ně oslabeno žvýkáni a někdy i v klidu je pokleslá dolní čelist. Je snížený 
mascterový reflex ;i vznikají atrofie žvýkacího svalstva. Slabost žvýkacího 
svalstva bývá i při myasthenia gravis, Přifoitační íézijvzniká spasmus (kon- 
traktura) žvýkacích svalů -  trismus. který bývá nej častěji reflexního den- 
tálního původu (dentitio difficilis), ale vyskytuje se také u tetanu.

Neuralgie trigeminu je  onemocnění, které se projevuje bolestmi v senzitiv
ní inervační oblasti trigeminu, může být bud’ samostatná (esenciální) bez 
zjevné příčiny, nebo sekundární, kdy bolesti jsou důsledkem jiné léze, to
pograficky blízké (z oblasti dentální, ORL apod.). Neuropatie trigeminu je 
postižení senzitivních i motorických vláken z různých příčin ( tumor, zánět, 
toxické vlivy). Trigeminová senzitiyní neuropatie -  uni nebo, bilaterální, 
bývá projevem progresivní systémové sklerózy nebo smíšené choroby po
jivá. Může se také vyskytovat u Sjógrenova syndromu.

N. VII. -  facialis

Přesný název je n. intermediofacialis, n. facialis je  nerv motorický, n. in- 
tcrmedius smíšený (senzitivní, senzorický a parasympatický). Jádro je ulo
ženo v pontu,-nerv vstupuje přes meatus acusticus intemus na pyramidě do 
canalis facialis (Fallopii), probíhá kolem středoušní dutiny, z lebky vystu
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puje ve foramen stylomastoideum a větví se pod gL parotis na koncové vět
ve, které motoricky inervuií mimické svaly. Při lézi >1 . VII. dochází k paré- 
z e .mim lckýdi svalů. , čelo na postižené straně je  vyhlazené, netvoří se 
vrásky, oční štěrbina je  širší, vzniká lagoftalmus (oční štěrbina se nedoví- 
rá), současně je patrný Bellův příznak ív důsledku fyziologického souhybu 
při zavírání očí dochází současně kc stáčení bulbů vzhůru, a proto při la- 
goftalmu vidíme jen bělimu), nazolabiální rýha je vyhlazena, ústní koutek 

' pokleslý a při pokusu o vojní pohyb se nerozvíjí. Reflex korneálmltrige- 
ípino-faciální) je opět snížený nebo vyhaslý, ale v tomto případě je  poruše
na eferentní část reflexního oblouku a citlivost rohovky je neporušena, v-

Při průchodu pyramidou odstupují z n.VII.tyto větve:

•  77. petrosus maior - parasympatická vlákna jdou do ganglion pterygopa- 
latinum a cestou n.V. do glanduíá lacrimalis.!Při jeho lézi je  snížená se
krece slz a oko vysychá. Při lézi pod jeho odstupem bývá naopak sekrece 
slz zvýšená.

•  n. stapedius -  inervuje motorickém , stapedius a při jeho lézi vzniká pře
citlivělost na zvukové vjem y (hyperakusis).

•  chorda tympani -  obsahuje chuťová vlákna z předních 2/3 jazyka a se- 
kretorická vlákna pro g lan dul a sublingualis a submandibularis. Při lézi je 
porušena sekrece slin a porucha chuti. Chuťové receptory jsou lokalizo
vány na jazyku, ale i patře a epiglottis, aferentní vlákna jdou cestou 
n - VII-, IX. i X . a jádro je  lokalizováno v mozkovém kmeni (nc. tractus 

_ solitarii). Dráha dále směřuje do talamu a korové oblasti -  insuly, ale i
hypotalamu a amygdaly. Kompletní porucha chuti se označuje jako age- 
usie, částečná hypogeusie a obdobně jako hyposmie může být totální 
(pro všechny kvality), parciální nebo specifická (jen pro určité vjemy). 
Chybné vnímání chuťových vjemů je dysgeusie.

Při periferní lézi n. VII. dochází k oslabení mimického svalstva na/celé po
lovině obličeje. ¡Příčinou periferního postižení jsou různé léze v průběhu 
nervu jako trauma, komprese tumorem, zánětlivé neuritidy (např. lymeská 
borelióza, oboustranné postižení u syndromu Guillainova-Barréova), častá 
je esenciální neuropatie (idiopatická Bellova paréza). Při zosteru ggl. geni- 
culati kromě herpetické erupce v zevním zvukovodu vzniká často těžká lé-
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ze n. VII. a někdy i n. VIII. (Ramsay Huntův syndrom). Při kmenové lčzi 
může dojít k postižení jádra n. VII. (nukleární léze).

N. VII. je jeden z mála mozkových nervů, u kterého může vzniknout také 
centrální léze z/poškození supraniflčleámích vláken (obr. 16). Pouze část 
jádra n. VII. pro horní polovinu obličeje má oboustrannou supranukleámí 
inervaci, a proto při centrální lézi bude ušetřena nebo bude postižena jen 
nepatrně. Pro centrální lézi n. VII. je typické postiženvien dolní p oloviny 
obličeje, především ústního koutku, které se vzhledem ke [křížení tractus 
corticonuclearis bude manifestovat na kontralaterální straně, uzávěr oka 
bude zachován. Jde o důležitý lokalizační příznak, který je  patrný i u ne
mocných v\bezvédomí./Na postižené straně je patrno vydouvání tváře.a od- 
fukování pokleslým a ochablým ústním koutkem (příznak dýmky). 
K centrální lézi lícního nervu dochází často u cévních příhod mozkových.

mozková kůra

kortikonukleární dráha 
vznik centrální léze

jádro n. VII

periferní léze

Obr 16. Schéma vzniku centrální a periferní léze n. facia lis  
(oboustranná korová inervace horní poloviny obličeje)
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K ¡pozitivním příznakům léze n. VII. patří hemispasmus, který vzniká iri- 
tací nervu v jeho intrakraniálním průběhu, často dlouhodobým drážděním 
nervu cévní kličkou, ale někdy jde i o projev dystonie. Je-li postižení obou
stranné, nazývá se paraspasmus. U starších lidí vzniká někdy spasmus oč
ních svčračů -  blcfarospásmus (patří mezi dystonické syndromy). Při iritaci 
mozkové kůry v somatotopické oblasti pro obličej vznikají lokalizované to- 
nicko-klonické křeče v obličeji (jako součást parciálního epileptického zá
chvatu).

c N. VIII. -  vestibulocochlearis /statoacusticus/

N. vestibularis ie nerv rovnováhy, vede vzruchy z polokruhovitých kanál
ků, sakulu a utrikulu, které reagují na gravitační a pohybové stimuly. 
Podnětem je pohyb endolymfy vyvolaný úhlovým, zrychlením při pohy
bech a změnách polohy hlavy a tah nebo tlak statolitové membrány. 
N. cochlearis vede vzruchy z receptorů v sluchovém orgánu (Cortiho 
orgán). Z pyramidy vystupují oba nervy přes meatus acusticus internus 
a vstupuj í _do kmene v mostomozečkovém úhlu.

iNLcochlcaris jde cestou sluchové dráhy (lemniscus lateralis) po částečném 
křížení do primárních podkorových center (colliculus inferior a corpus ge- 
niculatum mediale) a do Heschlových závitů spánkového laloku. N. vesti
bularis jde do jader v pontu (jsou čtyři), odkud vedou četné ascendentní 
i descendentní dráhy (tr. vestibulospinalis, fasciculus longitudinalis media- 
lis, vestibulocerebellaris, vestibuloreticularis a vestibulocorticalis do tem- 
poroparietookcipitální krajiny).

Poruchy sluchu mohou vzniknout kdekoli v průběhu sluchové dráhy, jako 
neurální se označují poruchy při postižení n. VIII. a centrálních aferentních 
drah. Nedoslýchavost se nazývá hypakusis, hluchota je surditas. Tinnitus )e 
percepce zvuku, který ve skutečnosti neexistuje (zvonění, šumění, hučení 
v uchu) a vyskytuje se při iritační lézi spirálního Cortiho orgánu nebo koch- 
leárního nervu. Podrobněji se poruchami sluchu zabývá obor ORL.

Funkcí vestibulárního aparátu je: udržování rovnováhy, regulace sva
lového tonu a koordinace pohybů hlavy a očí.

Základním subjektivním příznakem léze vestibulárního systému je závrať
-  vertigo. Označuje se tak vjem porušené rovnováhy a orientace v prosto
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ru, pocit rotace nebo nejistoty, Jde o iluzi pohybu okolí nebo vlastní osoby 
v prostoru a je často doprovázena vegetativními poruchami, jako je  nauzea, 
zvracení, poceni, bledost aj. Pojem závrať je třeba vždy blíže specifikovat, 
protože nemocní tak často označují i jiné nespecifické potíže (stavy sla
bosti, kolaps, mlhavé vidění nebo nejistou chůzi). Závratě je možno dělit na 
rotační, kdy nemocný má pocit, že okolí .se kolem něj točí, nebo poziční, 
což je pocit nejistoty v. prostoru, houpáni, jako při opilosti.

Objektivními příznaky vestibulární poruchy jsou •  nystagmus, •  tonické 
úchylky končetin a trupu a •  vestibulární ataxie.

Nystagmus je rytmické kmitání očních bulbů, obvykle bifázické se složkou 
rychlou a pomalou. Vlastní patologická vestibulární složka je  pomalá, vzni
ká tím, že při vestibulární lézi dochází k funkční asymetrii obou aparátů a 
silnější přetlačuje bulby ke straně slabšího. Konvenčně však označujeme 
směr nystagmu podle složky rychlé, která je obvykle také při vyšetření ná
padnější. Podle tvaru rozlišujeme nystagmus horizontální, rotační, verti- 
kální a diagonální, jako alternující se označuje nystagmus, který mění 
směr. Podle amplitudy se dělí na hrubý a jemný, podle frekvence kmitů na 
rychlý a pomalý. Jako dysrytmický se označuje střídání větší a menší am
plitudy (často u mozečkových poruch), jako disociovanv nystagmus tako
vý, který má na jednu stranu kmity hrubé, pomalé a nepravidelné (obvykle 
ke straně léze), na stranu druhou je  jemný, rychlý a pravidelný. Podle in
tenzity rozlišujemeTriTcvaniiiativní stupně horizontálního nystdgmú: I. st. 
se objevuje jen při krajním pohledu ve směru rychlé složky, II. st. i při po
hledu přímo a III. st. i při pohledu na opačnou stranu, nežli je  směr rychlé 
složky. Častý je oboustranný nystagmus I.st., kdy při pohledu doleva pozo
rujeme levostranný nystagmus a při pohledu doprava pravostranný. 
Spontánní nystagmus je vesměs patologický a je známkou vestibulární 
nebo vestibulocerebelární léze.

Monofázický nystagmus (kyvadlový, undulační), který má obě složky stej-
J X *  /n<i> >  r *  k&s i

né, bývá hlavně očního původu (těžší refrakční vady, amblyopie) nebo kon- 
genitální a z hlediska patologie je  nezávažný. Součástí začínajícího 
oslabení m. rectus bulbi extemus může být nystagmus paretický, pohledo
vý. Jako\fixační nystagmu! se označuje několik kmitů při pohledu do stra
ny, který bývá i u neurotiků a nepovažuje se za patologický.
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Tonické úchylky končetin se projeví na předpažených končetinách, které 
se při zavřených očích uchylují na jednu stranu (příznak Hautantův -  čti 
„ótan“) nebo při stíhání cíle v prostoru (Baranyi), obdobně se uchyluje stoj 
od vertikály, opět při zavřených očích (příznak Rombergův), v těžších pří
padech dochází až k pádům. Při chůzi dochází k uchylování jedním smě
rem, u lehčích poruch se vyšetřuje chůze na místě při zavřených očích 
s předpaženými končetinami fchůze podle Unterbergera), kdy opět dochá
zí k úchylce jedním směrem a nemocný se postupně otáčí podél své osy.

Vestibulární ataxie se manifestuje při chůzi poruchou rovnováhy, odchyl
kou od přímého směru, opět především při zavřených očích, v těžších pří
padech až neschopností ..chůze.

Periferní vestibulární syndrom vzniká při postižení íaByříntu a vestibu- 
lámího nervu,.,Je charakterizován rotační závratí, která je často těžká, nys
tagmus je horizontální nebo horizontálně-rotační, často II.-III. stupně, 
všechny tonické .úchylky mají jeden směr, stejně jako pomalá složka nys- 
tagmu (rychlá složka nystagmu má směr opačný) a proto se označuje jako 
syndrom harmonický. Závratě jsou vždy těžší přijvětší asymetrii vestibu- 
lámích aparátů, při jednostranné lézi, kdežto oboustranné symetrické léze 
mají potíže menší. Tonické úchylky směřují ke straně relativně slabšího 
vestibulárního ústrojí, tj. většinou ke straně léze a směr úchylky stoje je  zá- 

, vislý na poloze hlavy -  obvykle se uchyluje za postiženým uchem. Někdy 
může být současně i porucha sluchu a tinnitus. Periferní vestibulární syn
drom se vyskytuje u>Méniérovy choroby, při zánětlivých afekcích (neuro
nitis vestibularis), akutních labyrintových dysfunkcích, při zoster oticus 
nebo toxickém postižení n. VIII. (např. po STM ale i gentamycinu), někdy 
i při lézích vaskulámích.

Centrální vestibulární syndrom vzniká při postižení vestibulárních jader 
á drah. 1 závratě mohou být silné i mírnější, někdy poziční, jednotlivé pří
znaky jsou často neúplné, nystagmus může být horizontální, rotační i ver
tikální,, mezi jeho směrem a tonickými úchylkami není žádná závislost 
a označuje se proto jako syndrom disharmonický. Vyskytuje se u nejrůz- 
nčjšíchlězí mozkového kmene, často vaskulámích -  ischemických lézí ve 
vcrtebrobazilámím povodí, ale i při zánětech nebo tumorech. Může být vy
volán i z oblasti krční páteře, kdy v důsledku produktivních změn může do-
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jít v určité poloze hlavy (záklen a rotace) ke kompresi sklerotické a rigidní
a. vertebralis a ischemickým projevům, které se nejčastěji manifestují ves- 
tibulárním syndromem (syndrom a. vertebralis V Při této symptomatologii 
spolupůsobí i iritaee periarteriální sympatické pleteně (syndrom zadního 
krčního sympatiku). K: závratím dochází i při poruše proprioceptivních m s- 
chanismů v intervertebrálních kloubech krční páteře;, které se rovněž uplat
ňují při udržování rovnováhy. K této poruše může dojít i při funkčních 
blokádách bez strukturálních změn (při cervikokraniálním syndromu). 
K centrálním závratím může dojít i při lézích korových v temporoparieto- 
okcipitální krajině.

Kinetóza ie nemoc z pohybu, též nemoc dopravní (mořská, letadlová ap.), 
vzniká sumací vestihulámích impulsů a v popředí jsou vegetativní poru
chy, vlastní závratě jsou minimální. Jako psvchoeenní závrať se označuje 
strach z výšek, nejde o vestibulární poruchu, ale spíše o fóbii. Vizuální zá
vrať se dostavuje při nových nebo nesprávných brýlích nebo náhle vznik
lé diplopii.

Mezi základní tři aferentní zdroje rovnováhy patří: oko, propriocepce 
a vestibulární aparát. Častá porucha chůze a rovnováhy u starých lidí 
nemívá většinou jedinou příčinu, ale je způsobována multisenzorickým de
ficitem  (porucha zraku, vestibulárního aparátu a periferní neuropatie s po
ruchou propriocepce).

N . IX. -  glossopharyngeus

Vlákna/motorickáf spolu s n. X. a XI. (postranní smíšený systém) inervují 
svalstvo hltanu, vlákna'senzitivní iinervují měkké patro, epifarynx, tonzily, 
zadní 1/3.jazyka a střední uchoi senzorickáIzaiišťuií percepci chuti v zadní 
1 / I  jazyka a vlákna vegetativní parasympatická inervují gl. parotis a po
dílejí se i na reflexu karotického sinu. N. IX. vystupuje z lebky ve foramen 
jugulare. Samostatné léze jsou vzácné, většinou jsou součástí postižení po
stranního smíšeného systému. Při lézi n . IX. dochází k steinostranné poru- 
še chuti v zadní 1/3 jazyka, poruše citlivosti a polykacím poruchám 
(většinou jen nepatrným, vzhledem k převažující inervaci hltanového sval
stva vagem). Vlákna n. IX. představují aferentní část reflexu dávivého -  při 
dotyku zadní stěny faryngu se vyvolá dávivý reflex (elevace a kontrakce ía-
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ryngu), motorickou eferentní část zajišťují vlákna n. X. Při lézi n. IX. mů
že být jednostranně vyhaslý. Iritační lézí je neuralgie n. IX.

N. X. -  vagus

Motorická vlákna spolu s n. IX. inervují měkké patro, uvulu, farynx, la- 
rynx, samostatně jícen, žaludek, střevo až po flexura lienalis, prostřednic
tvím n. laryngeus superior a recurrens svalstvo hlasivek, trachey a bronchů. 

i Senzitivně inervuje farynx, jícen, další části GIT i dýchacího traktu a duru 
mater zadní jámy lební. Vegetativní vlákna představuje parasympatikus.-

Při jednostranné lézi vznikne paréza měkkého patra, které je na postižené 
straně pokleslé, vázne nebo se opožďuje jeho pohyblivost při fonaci, uvula 
bývá přetažena na zdravou.str,anu, což vyniká zejména při fonaci. Dávivý 
reflex je opět vyhaslý (postižení eferentní části). Při těžší lézi vzniká poru
cha polykání -  dysfagie, nemocný se zakuckává, tekutiny regurgitují do 
nosu a je riziko aspirace. Současným postižením n. recurrens dojde k paré- 
ze hlasového vazu a řeč má chraptivý nebo šeptavý charakter -  dysfonie. 
Poruchu lze objektivizovat laryngoskopickým vyšetřením.

Při oboustranné lézi dojde k oboustrannému, někdy asymetrickému pokle
su měkkého patra (příznak opony), vzniká výrazná dysfagie a řeč mívá no
sový charakter -  nazolalie. rinolalie.

Při iritační lézi n. X . dochází ke spasmům a podle lokalizace vzniká např. 
larvngospasmus. esofagospasmus, pylorospasmus. Patří sem také škytavka
-  singultus. Při iritaci parasympatických vláken vzniká bradykardie, pokles 
TK, při paréze tachykardie.

N. XI. -  accesorius

Je nerv pouze motorický, má větev vnitřní, která spolu s n.X. inervuje měk
ké patro, farynx a larynx, a větev vnější, která inervuje m. stemocleido- 
mastoidcus a střední a dolní část m. trapezius. Vlákna začínají jednak 
v prodloužené míše, jednak v šedé hmotě míšních segmentů C l-5 , z lebky 
vystupuje ve for. jugulare. Při jednostranném postižení stemocleidomasto- 
ideu vázne otáčení hlavy na nepostiženou stranu, mnohem častější je  však 
poranění nervu až pod odstupem větve pro kývač, kdy dojde jen k postiže
ní trapezu (nerv je zde uložen povrchně, a proto může dojít k iatrogennímu
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poranění při excizi lymfatických uzlin na krku). Na poškozené straně je  po- 
kleslé rameno, jeho zvedání je oslabeno a je porušena linie šíje.

N. XII. -  hypoglossus

Je rovněž nerv pouze motorický, který inervuje svalstvo jazyka. Při jedno
stranné lézi (hemiglossoplegie) se v ústech jazyk uchyluje na stranu zdra
vou (je přetahován), při plazení na stranu lěze (přetlačován), svalstvo na 
postižené polovině je atrofické a mohou být patrné fascikulace. Při obou
stranné lézi vázne pohyblivost jazyka, nelze jej úplně vypláznout, vzniká 
porucha řeči, která je nezřetelná, smazaná, vázne.artikulace -  tato porucha 
se označuje jako dysartrie. K postižení n. XII. dochází při traumatech. 
kmenových lézích a k lehkému postižení dochází i u výraznějších supra- 
nukleárních poruch (spolu s hemiplegií nejčastěji cévní etiologie).

Při oboustranném postižení kaudálních mozkových nervů n. TX—XII. nebo 
jejich jadjíK vzniká soubor příznaků nazývaný bulbární syndrom. Je cha
rakterizován dysartrií, atrofií jazyka s fascikulacemi (obr. 17), dysfagií, 
poklesem měkkého patra, (příznak opony) a sníženým nebo vyhaslým dávi- 
vým reflexem. Při progresi může dojít i k postižení mimického a žvýkací-

Obr 17. Oboustranná atrofie ja zyka  (jakoby ,, vykousané " defekty)
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ho svalstva (n. VII. a V.) se sni'ženíra ,maseterovélio reflexu. Z léze vagu,í 
ale i! cciiLer v prodloužené míše; mohou vzniknout poruchy dýchání a sr
deční činnosti Příčinou bulbárního syndromu bývají léze mozkového kme
ne. (meningoencefalitidy, tumory nebo příhody vaskulární), amyotrofícká 
laterální skleróza nebo zánětlivá polyradikuloneuritida (syndrom Guillain- 
Barré).

Při oboustranném, supranukleárním postižení, oboustranné lézi tr. corHčo- 
bulbáris,' vzniká pseudobulbární syndrom. Symptomatologie je  podobná, 
ale protože jde «lé/.i centrální, nejsou přítomny atrofie ani fascikulace ja 
zyka a bývá zvýšený:maseterový reflex. Navíc jsou zde časté emačm a psy
chické pořiicTiy y emoční labilita, bezděčný pláč nebo smích) a známky 
postižení i dalších mozkových struktur, zejména pyramidová i extrapyra- 
midová symptom atik a.. Častá je porucha chůze. -  krátké krůčky, brachy- 
bradvházie. i astázie a abázie. Nejčastější příčinou jsou cévní mozkoyé po- 
jiicliy. Porucha musí býtfoboustranná* ale k oběma lézím nemusí dojít sou
časně, ale až následně. Jednostranná léze je  pinč kompenzována druhou 
stranou a až při další lézi této dosud nepoškozené strany, třeba za řadu mě
síců, může náhle vzniknout pseudobulbární syndrom.

Při postižení některých oblastí vznikají typické sdružené obrny mozko
vých nervů. Např. při postižení fissura orbitalis superior dochází k posti
žení n. III., IV.,VI. a V /l a často i n. II. vzhledem k topografické blízkosti 
canalis opticus. Pro zevní stěnu kavernózního sinu je typická sdružená po
rucha okohybná a n.V/1 (není postižen optikus), pro mostomozečkový kout 
n. VIII., VII. a později i V., při lézi v oblasti hrotu pyramidy se kromě po
stižení n. V., VII. a VIII. se vyskytuje i léze n. VI. Při lézi v oblasti fora- 
men jugulare dochází ke společnému postižení n. IX., X. a XI.
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* PORUCHY VĚDOMÍ

Vědomí je stav, kdy člověk je  schopen správně vnímat sebe i své okolí 
a správně reagovat na podněty vnějšího prostředí, jde o vnitřní slovní signa
lizaci člověka o sobě a okolí. Vědomí nemá vlastní mozkové centrum. 
Bdělost (vigilita) a jasné vědomí (lucidita) je  zajišťována kontinuální a do
statečnou interakcí mezi neurony mozkových hemisfér a aktivačním 
systémem retikulární formace (v oblasti horního kmene a talamu). Proto 
každá leze, která výrazně poškodí hemi sféry nebo mozkový kmen, může být 
provázena poruchou vědomí. Léze může být strukturální, anatomická (tu
mor, krvácení, ischémie) buď přímo v mozkovém kmeni, nebo je loka
lizována mimo oblast mozkového kmene supratentoriálně nebo infratento- 
riálně a poškodí aktivační retikulární formaci tlakem. Metabolická nebo to
xická porucha bývá difůznější, způsobí difúzní oboustrannou kortikální 
lézi a hlavní význam zde má porucha energetického metabolismu a krevní
ho oběhu. .

Poruchy vědomí jsou jednak kvalitativní, kdy se udržuje normální stav 
bdělosti, ale obsah vědomí, jeho jasnost je změněna. Projevují se poruchou 
orientace (osobou, místem nebo časem), myšlení a jednání, které je  neade
kvátní situaci. Nazývají se stavy.zmatenosíD- amentní stavy. Kromě po
ruchy vědomí mohou být stavy zmatenosti způsobeny také poruchou 
paměti, především její recentní (nedávné) složky, jde o akutní amnestické 
stavy. Delirantní stavy se odlišují od prosté zmatenosti tím, že jsou pří
tomny poruchy vnímáni -  halucinace nebo iluze. Halucinace nemají reál
ný podklad, není vnější podnět (např. nemocný vidí na pokrývce brouky, 
kteří neexistují). Iluze mají reálný podklad, ale je  nereálné zpracování (na
př. různé předměty vnímá jako zvířata). Někdy jde o kombinované ament- 
ně-delirantní stavy. Amentní i amentně-delirantní stavy jsou časté zejména 
u starých nemocných, kde v důsledku různé zátěže (infekce, dehydratace) 
dojde k dekompenzaci mozkové pcrfúzc a mozkové hypoxii.

Poruchy vědomí kvantitativní představují snížení bdělého stavu různého 
stupně, od lehkého psychomotorického útlumu a ospalosti až po hluboké
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stav nemocného konkrétním popisem funkčního stavu. Sledujeme reakci 
nemocného na slovo (na výzvu provést určitý úkon, i vlastní slovní pro
dukce), a pokud nereaguje na slovo, tak na bolestivý podnět. Jako boles
tivý podnět provedeme tlak pod úhlem mandibuly, tlak na výstupy 
trigeminu (supra nebo infratentoriálně) nebo i intenzivní stisk Achillovy 
šlachy. Sledujeme jak motorickou, tak verbální odpověď. Motorická re
akce může být účelná nebo obranná, nekoordinovaná, může jít i o abnorm- 
ní flekční (dekortikační) nebo extenční (decerebrační) odpověď. Podle 
těchto kritérií byly vytvořeny různé stupnice poruch vědomí, z nichž neju
žívanější je Glasgowská (viz propedeutika).

Tab. 2. Klasické dělení poruch vědomí

somnolence na oslovení otevře oči, odpoví, na výzvu je motorická od
pověď, polykání zachováno, sfinktery ovládány

sopor bolest vyvolá obranný pohyb, grimasu, otevření očí, poly
kání ±, sfinktery nekontrolovány

kóma bolest vyvolá reflexní odpověď -  flekční nebo extenční,
vyhasíná reflexní činnost

Zvláštním druhem poruchy vědomí je apalický stav (nazývaný též perzis- 
tující vegetativní stav nebo vigilní kóma), který vzniká následkem vícečet- 
ného poškození mozkové kůry (těžká traumata, anoxie mozku po srdeční 
zástavě, dušení a pod.), jde vlastně o dekortikaci. Nemocný vypadá jako při 
vědomí, je  bdělý, má otevřené oči, ale pohledem většinou nesleduje, ne
mluví, musí se krmit, ale sám polyká, reaguje pouze reflexně.

Krátce trvající ztráta vědomí, trvající několik sekund nebo minut se nazý
vá synkopa. Příčiny jsou oběhové, přechodná porucha mozkové perfúze. 
Závažnější, delší a komplexnější poruchy vědomí se nazývají bezvědomí. 
Bezvědomí je příznak, který je  společný mnoha patologickým stavům.



Příčiny bezvědomí:

1. Organické procesy mozkové -  traumata, vaskulární léze -  ikty, nádory, 
infekce -  meningoencefalitidy, epilepsie)

2. Exogenní příčiny -  intoxikace nebo fyzikální vlivy (hypo nebo hyper- 
termie, elektrický proud)

3. Endogenní -  metabolické encefalopatie (urémie, diabetické kóma, hy- 
poglykémie, jatem í selhání) i některé endokrinopatie (hypofyzámí insu- 
fícíence, tyreotoxikóza)

4. Kardiovaskulární poruchy. Může dojít k akutní hypoxické encefalopatii 
(arytmie, atrio-ventrikulámí blokády, Adams-Stokesův syndrom, kardi- 
ogenní šok při IM, oběhové synkopy). Obdobný mechanismus má i obě
hový šok (hemoragický, traumatický, neurogenní). Při dechové 
insuficienci vzniká respiraění kóma.

5. Poruchy vodní a elekírolytové rovnováhy (těžká dehydratace, hypo i hy- 
perkalémie). ■

Základní postup při bezvědomí: nejprve zajistit vitální funkce, volné dý
chací cesty, adekvátní ventilaci a oběh. Kombinuje se okamžitý sympto-
matický postup s intenzivní diferenciální diagnostikou a kauzální léčbou.
Vyšetření nemocných v bezvědomí viz propedeutika.



PORUCHY ŘEČI A SYMBOLICKÝCH FUNKCÍ

Řeč je specificky lidská činnost a patři k nejdiferencovanějším pohybovým 
úkonům, Schopnost komunikace prostřednictvím řeči je jedním z nejvý
znamnějších projevů sociální i kulturní evoluce člověka. Mluvená i psaná 
řeč je  složitý, nacvičený reflexní děj, pro který je nutná:

•  úplnost aferentních mechanismů (sluchový analyzátor, pro psanou řeč 
zrakový ap.)

•  úplnost eferentních mechanismů (intaktnost neuronů ¡nervujících svaly, 
které se podílejí na řeči i psaní)

•  intaktnost svalového aparátu, který se na těchto úkonech podílí

•  správná činnost regulačních okruhů mozečku, expy systému a dalších 
podkorových regulačních okruhů

•  integrující činnost mozkové kůry (asociační oblasti).

Hlavní poruchy řeči:

Afasie (afázie, lehčí porucha je dysfasie) vzniká při získané lézi domi
nantní hemisféry, jde o poruchu komunikace. vázne produkce nebo rozu
mění řeči. Jedním z kritérií pro druh afázie je i plynulost řeči.

Dysartrie je porucha artikulace, řeč je setřelá a smazaná, vzniká při poru
še inervace ml uviděl nebo dalších struktur podílejících se na správné vý
slovnosti (jazyk, rty, zuby aj.).

Ataktická řeč u poruch mozečku se nazývá skandovaná. Monotónní řeč 
(pomalá, tichá, někdy naopak rychlá a nesrozumitelná) bývá u parkinsoni- 
ků v rámci hypokinézy. ^

Rinolalie, nazolalie je  nosová řeč, která se vyskytuje u obrn měkkého pat
ra. Afonie, dysfonie je chraptivá nebo šeptavá řeč u poruch inervace la- 
ryngu a hlasivek. Balbuties -  koktavost bývá vesměs funkční, neurotická. 
Dyslalie je dětská patlavost při opožděném vývoji řeči. Mutismus (němo- 
ta) bývá většinou psychQgenní, někdy hysterického původu.



D ruhy afázií:

Expresivní (motorická, Brocova) je porucha vyjadřovací schopnosti, váz
ne produkce a plynulost řeči, nemocný mluví málo, řeč není plynulá 
(je(nonfluentní), špatně artikuluje, v řeči jsou chyby v gramatické stavbě 
(agramatismy), V těžších případech nemocný nemluví vůbec, ale mluvené 
řeči rozumí, na dotaz přikývne a výzvám vyhoví. Poruchu si uvědomuje. 
Vzniká při kortikosubkortikální lézi .frontální a inzulární krajiny domi
nantní hemisféry. Současně bývá často/hemiparéžaja jen malá léze senzi
tivní.

Perceptivní (senzorická, Wernickeova) je  porucha rozumění řeči (mluve- 
né i psané), na dotazy i výzvy nemocný nereaguje. Sám mluví hodně, řeč 
je plynulá "(fluentní), artikulace normální, ale v řeči jsou četné parafázie 
(přesmyky nebo substituce jednotlivých písmen nebo slov), které vyúsťují 
až v nesmyslné pgftlogisxgy (= tvorba nových slov). Důležitá slova vyne
chává a nahrazuje bezvýznamnými nebo podobnými, řeč tak nedává žádný 
smysl a označuje se jako „slovní salát“ . Poruchu si neuvědomuje. Vzniká 
při lézi zadní perisylvijské oblasti dominantní parietální a temporální kraji
ny. Současně bývá senzitivní parietální porucha, hemianopsie, agrafíe, (ne
schopnost psát) a alexi§j(neschopnost číst).

Globální (kompletní, totální) afázie je kombinace, expresivní a perceptivní 
(expresivní většinou převažuje), a vzniká při rozsáhlejší lézi ve frontální, 
parietální a horní temporální oblasti. Současně bývá hemiplegie s hemihy- 
pestezií i hemianopsie.

Při kondukční afázii mluví nemocny plynně, ale v řeči jsou četné parafá
zie, poměrně dobře rozumí, ale je  těžká porucha při pokusu o ¡opakováni jře- 
či. Vyskytuje se někdy v průběhu úpravy perceptivní afázie nebo 
samostatně při parietální lézi v horní části Sylviovy rýhy.

Při amnestické (amnesticko-dysnomické) afázii nemocný zapomíná po
jmy, názvy předmětů běžné denní potřeby. Při řeči nebo cíleném dotazu se 
snaží pojem opsat a z nabídnutých slov určí správné. Rozumění řeči je  ne
porušeno. Vzniká při lézi hlubších struktur dominantního temporálního 
laloku.

Jednotlivé typy afázií se mohou i vzájemně kombinovat.
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Řeč je  součástí symbolických funkcí, které představují specificky lidské 
funkce vyšší nervové činnosti a patří sem:

1. funkce fatické -  schopnost mluvit, číst, psát, počítat a myslet v ab
straktních pojmech.

2. funkce gnostické -  představují vyšší syntézu /smysloveho vnímaní.! 
schopnost poznávat předměty zrakem, sluchem nebo hmatem. Při zra
kové agnosii nepozná nemocný předměty zrakem, nemůže číst (alexie), 
ale normálně mluví i píše. Bývá porucha zrakové orientace v prostoru. 
Při sluchové agnosii (slovní hluchotě) nerozumí mluvenému slovu, ne
může opakovai ani psát na diktát.

3. funkce praktické -  jde o schopnost vykonávat složitější účelové pohy
by, jsou porušeny paměťové mechanismy pohybového stereotypu.,

Na dominantní mozkovou hemisféru jsou vázány především funkce fatic
ké, méně již praktické a ještě méně gnostické (tab. 3). Levá hemisféra je 
většinou dominantní pro řeč, počítání, logické a analytické funkce a po
jmová, myšlení, hlavně funkce jazykové a sluchovou percepci. Asi 90 % 
praváků má řečové centrum vlevo, 10 % vpravo. Asi 65 % leváků má ře
čové centrum opět vlevo, 20 % vpravo a 15 % oboustranně. Asi 90 % lidí 
je praváků, z toho však 60 % je jasně vyhraněných praváků, kdežto u 35 % 
je smíšená preference. Pouze 5 % lidí je čistých leváků.

Nedominantní (pravá) hemisféra zabezpečuje zrakovou a prostorovou per
cepci, chování a orientaci v levé polovině prostoru a afektivní a emocio
nální komponenty řeči (tab. 4). Jde jen o relativní Iciteralizaci na pravou 
hemisféru. Uvedené funkce mají oboustrannou reprezentaci, ale hemisféra 
nedominantní pro řeč je pro tyto funkce více specializována.

Tab. 3. Základní funkce dominantní (levé) hemisféry

1. Jazyk -  řeč -  spontánní řeč, artikulace, plynulost, gramatická forma
2. Pojmenování předmětů a obrazů
3. Rozumění -  pochopení konverzace
4. Opakování -  slova, věty
5. Čtení, psaní, počítání
6. Praxie (apraxie)
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Tab. 4. Poruchy, které vznikají při lézi nedominantní (pravé) hemisféry:

1. Neglect syndromy
2. Apraxie při oblékání (dressing apraxia)
3. Konstrukční apraxie
4. Komplexní vizuálně-prostorové deficity -  agnosie
5. Porucha prosodie (emoční komponenty řeči -  intonace, melodie)

Apraxie (lehčí forma^dyspraxie) je  neschopnost vykonávat naučené koor- 
/ dinované pohvbv při neporušené hybnosji. Při každém motorickém volním 

aktu je nezbytná nejprve myšlenka, pak plá.u (programování) a provedení 
vlastního pohybu. U apraxie motorické je zachován plán, ale je  porušeno 
provedení úkonu, nemocný jej provádí neobratně a s drobnými chybami 
(při oblékání špatně zapíná knoflíky, zlomí zápalku při pokusu o škrtnutí, 
s obtížemi zasouvá klíč do zámku). Někdy váznou volní pohyby, na výzvu, 
ale stejné pohyby je možné provést automaticky. Někdy se jako samostat
ná vyčleňuje apraxie při oblékání (dressing apraxia). U apraxie ideatorní 
chybí představa i plán pohybové činnosti, nemocný nechápe, jaký úkol mu 
klademe, jakoby o této činnosti nikdy neslyšel. Pokud určitá činnost vyža
duje sérii určitých výkonů, je schopen provést jednotlivé výkony, ale není 
schopen koordinovat jednotlivé úkony a pohybové kroky do uceleného in
tegrovaného pohybu. Často je neschopen již zahájit činnost, při výzvě k ur
čité činnosti je  bezradný. Např. neví, jak  použít své brýle, což může někdy 
imponovat i jako zmatenost.

Těžší formy apraxie vznikají hlavně při lézi. dominantní hemisféry, parie- 
tální a temporální krajiny, ale lehčí formy  (motorická) mohou vzniknout 
i při lézi. na straně nedominantní.

U parietálnrch, ale i temporálních a někdy frontálních lézíf nedominantní 
hemisféry se vyskytují poruchy orientace v prostoru  s ignorováním levé 
strauy, tzv. neglect syndromy (angl. neglect = zanedbávání, opomíjení, 
přehlížení, nověji se používá i termín extinction = zaniknutí nebo inattenti- 
on = nepozornost, lhostejnost) a z toho vyplývající i stavy zmatenosti. 
Nemocný může vrážet, dn...předmětů v levé polovině, při čteni vynechává 
začáteční písmena nebo celou levou.polovinu slov atd.



SYNDROMY MOZKOVÝCH HEMISFÉR

Patří mezi supratentoriální hemisferální syndromy, vznikají obecně při ja 
kékoli lézi příslušné krajiny, hlavně při mozkových nádorech nebo jiných 
expanzivních procesech, lézích vaskulárních, traumatech a někdy i afek- 
cích zánětlivých.

Prefrontální syndrom je projevem leze čelního laloku před motorickou 
oblastí (gyrus praecentralis). Vzniká organický psychosyndrom, který se 
projevuje souborem psychických poruch: zpomalením psychické činnosti 
('bradvnsvchismusY někdy současně i úbytkem motorické aktivity (psycho
motorický útlum), ztrátou iniciativy až poruchou jakékoli volní činnosti 
(abulie = ztráta vůle), apatií (ztráta zájmu, aktivity), v kombinaci jako apa- 
ticko-abulický syndrom, změnou osobnosti s deteriorací intelektu, inko- 
herentním (nesouvislým) myšlením, nekritičností a někdy euforií. Dochází 
k postupné ztrátě společenských i sociálních návyků a zanedbávání vlastní 
osoby i rodiny, ztrácí se společenské-zábrany, nemocní mluví sprostě (ko
pro lal i e), hloupě a vulgárně vtipkují (moria) a nedodržují osobní čistotu 
(gatismus r  nemocný se např. vymočí v místnosti na zem ap.). Nedochází 
k výraznějším poruchám vnímání ani paměti.

Objektivně se zjišťují deliberační jevy, reflexy kojeneckého období jako r. 
labiální. sací a úchopový (Janiševského) a může vzniknout frontální ataxie. 
Při akutních lézích (traumatických nebo vaskulárních) bazálních částí čel
ních laloků bývá často zmatenost, motorický neklid i projevy agresivity.

Syndrom centrální (rolandický) je charakterizován postižením motorické 
a senzitivní kůry a vznikem kontralaterálních monoparéz (s náznakem he- 
mipostižení) s poruchami čití. Při iritačních projevech vznikají parciální 
simplexní epileptické paroxysmy (tonické nebo klonické křeče nebo pozi
tivní senzitivní příznaky, Jacksonova epilepsie) na kontralaterální polovině 
těla, někdy lokalizované např. jen na ruce, ústním koutku a pod. Při posti
žení dominantního frontálního laloku vzniká motorická afázie a agrafie.
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Syndrom parietální vzniká při postižení za gyrus postcentralis a dochází 
k poruchám komplexních somestetických funkcí. Jako astereognosie se 
označuje neschopnost rozpoznat předměty hmatem (při zachované citlivos
ti), topagnosie je neschopnost lokalizovat senzitivní podněty, autotopagno- 
sie je neschopnost rozpoznávat části vlastního těla. Agrafestézie je 
neschopnost identifikovat čísla a písmena, která se jemným škrábáním píší 
na kůži. Na kontralaterální straně může být porucha vibračního a poloho
vého čití, ale jen relativně malá porucha čití pro bolest a teplo. Při lézi do
minantní strany vzniká alexie, agrafie a senzorická i amnestická afázie. 
Apraxie může vzniknout při lézi dominantní i nedominantní. Při lézi nedo- 
minantní vzniká anosognosie -  nemocný si neuvědomuje svoji poruchu 
(nejčastěji současnou levostrannou hemiparézu), ignoruje ji. Při nedomi- 
nantních lézích vznikají rovněž již zmíněné syndromy ignorování levé po
loviny prostoru (neglect syndrom).

Syndrom temporální je poměrně bohatý na neurologickou symptomatolo- 
gii. Vznikají psychické poruchy -  opět organický psychosyndrom, který se 
někdy může podobat až prefrontálnímu syndromu. Jsou poruchy chování,_ 
někdy až s psychotickými rysy nebo projevy agresivity,'snové stavy (pocit, 
jakoby vše bylo prožíváno ve snu), kdy realita je prožívána s pocitem ne
skutečna (derealizace, depersonalizace). U poruch spánkového laloku bý
vají někdy příznaky záchvatovité, časté jsou poruchy vnímání (které 
nebývají u prefrontálního syndromu) -  pseudohalucinace (čichové -  unci- 
formní krize, sluchové, chuťové). Zvláštní jsou pocity, jakoby se nemocný 
s neznámou situací nebo osobou již setkal (iluze již viděného, slyšeného, 
prožitého) nebo naopak nepoznává známé věci a osoby, jakoby je  viděl po
prvé. Mohou být i závrativé stavy a homonymní hemianopsie (horní kva- 
drantopsie). Při (dominantní léžTvzniká senzorická nebo amnestická afázie, 
při nedominantní lézi porucha prostorové orientace. Temporální lalok je 
spojen i s paměťovými (mnestickými) funkcemi. Při oboustranné tempo
rální lézi může vzniknout korová hluchota. Temporální lalok je  rovněž vý
znamnou součástí limbického systému,; který se podílí na regulaci 
vegetativních funkcí, ale i lidských emocí, pocitů a chování a také paměti. 
Záchvatové poruchy chování s typicky náhlým začátkem i koncem mohou 
být projevem epileptického psychomotorického záchvatu. U pravostran-



ných tcmporo-parietálních lézí mohou být syndromy ignorování levé stra
ny s poruchami orientace v prostoru.

* Amnézie, amnestické syndromy se vyskytují u poruch diencefala (část ta- 
lamu) a temporálního laloku, hlavně oboustranných lézí. Charakterizují je 
poruchy paměti, kde obvykle větší postižení se týká paměti nedávné, krát
kodobé (recentní). Vyskytuje se hlavně u organických psychosyndromů 
a demence. Těžší stav je Korsakovský syndrom (po těžších mozkových 
traumatech, u alkoholové demence), kdy nemocný má těžkou poruchu re
centní paměti a defekt kompenzuje vlastními výmysly (konfabulacemi). 
Tranzitorní globální amnézie je  akutně vzniklá porucha recentní paměti, 
která se projeví stavem zmatenosti, nemocný je  zcela desorientován, neví 
kde je, proč tu je , nepoznává okolí ani známé osoby. Trvá obvykle několik 
hodin, méně často i dnů, vyskytuje se u lidí nad 50 let, kompletně se upra
ví a předpokládá se vaskulámí etiologie.

Syndrom okcipitální je  charakterizován zrakovou symptomatologií. 
Vzniká homonymní hemianopsie, při oboustranné lézi v oblasti fissura cal- 
carina korová slepota. Při iritační lézi vznikají fosfény nebo zrakové pseu- 
dohalucinace.

Syndrom corporis callosi se nazývá též diskonekční hemisferální syn
drom (předpona dvs- označuje poruchu funkce, dis- rozdělení nebo rozpo
jení). Představuje soubor příznaků, které vznikají při poškození největšího 
komisurálního systému, který spojuje obě hemisféry a umožňuje jejich spo
lupráci. Při lézi bývají poruchy psychické (ztráta iniciativy, apatie, poruchy 
koncentrace, paměti a deteriorace intelektu), gnostické a praktické.

Talamický syndrom vyplývá z léze funkčně velkého spojovacího centra 
mozkové kůry, expy systému, retikulámí formace, mozečku a míchy 
Typický je soubor 6 hemi, které se však nemusí vyskytovat všechny sou
časně: -»  hemihypestézie, -> hemiataxie, —» hemiparéza, -»  hemialgie 
(centrální talamické bolesti, často hyperpatie), —> hemichorea, -> hemia
nopsie.

Při syndromu capsulae internae vzniká spastická hemiplegie, protože kor- 
tikospinální dráha v tomto místě probíhá celá v relativně úzkém prostoru -
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rozdíl oproti syndromu centrálnímu, kde je dráha rozvětvena a obvykle 
vznikají jen  monoparézy. Častá je současná hemianestézio., koniugovaná 
deviace hlavy a očních bulbů na stranu léze, při poruše předního ramén- 
ka pseudocerebelámí syndrom, při lézi v zadním raménku homonymní he- 
mianopsie.

Mezi pozitivní (iritačni) hemisferální příznaky patří epileptické záchvaty. 
Jde o náhlou poruchu korové aktivity,, která se manifestuje poruchou vědo
mí nebo chováni nebo projevy motorickými či senzitivními. Motorické 
projevy jsou epileptické křeče, které mohou mít charakter tonický (trvalá 
svalová kontrakce) nebo Manický, (rytmické opakované kontrakce s krátko
dobými okamžiky úplné relaxace v různé frekvenci, obvykle několik za se
kundu).

Organický psychosyndrom patří mezi nespecifické projevy poškození 
mozkových hemisfér. Jde o poruchu vyšších korových fnnkcí, změny psy
chiky na organické bázi, ke kterým dochází při difúzní mozkové poruše,; 
hlavně korových oblastí frontálního a temporálního laloku. Porucha může 
být způsobena různými faktory (degenerativní, vaskulámí, metabolické, to
xické, trauma, tumor) a vzniká buď déletrvajícím chronickým působením 
(faktory degenerativní, vaskulární, metabolické) nebo jako následek -  rezi
duum proběhlé akutní leze (traumatické i vaskulámí -  iktus). Do obrazu or
ganického psychosyndromu patří poruchy paměti, koncentrace, pozornosti, 
zpomalené psychomotorické tempo, poruchy afektivity (nálad), emoční 
a depresivní rozlady i změny osobnosji.

«• Demence je těžší stav chronického organického psychosyndromu v dů
sledku různé, často chronické nebo progredující mozkové leze. Dochází 
k poruše více , vyšších librových funkci! a intelektovému deficitu, j  
Dominantní jsou hlavně poruchy paměti, zejména krátkodobá, poruchy 
funkcí kognitivních (poznávacích -  schopnost vnímat, myslet a učit se, 
schopnost abstrakce, úsudku, rozhodování), vznikají poruchy orientace, 
často je zpomalené psychomotorické tempo, apatie a snížená soběstačnost, 
dochází ke změnám sociálního chování a lidské osobnosti, které významně 
ovlivňují nejen pracovní činnost, ale postupně i běžné denní aktivity. 
Demence je  získaný defekt intelektu, deteriorace, čili zhoršení již nabytých
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rozumových schopností. Defekt intelektu vrozený nebo vzniklý ještě v čas
ném vývoji před rozvojem rozumových schopností se nazývá oligofrenie. 
Při diagnostice intelektových poruch je důležité psychologické vyšetření 
a úzká spolupráce s psychiatry.
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KMENOVÉ SYNDROMY

V mozkovém kmeni je na malém průřezu soustředěno velké množstvi buněk 
(jádra mozkových nervů) i vláken (dráhy). Proto i malé ložiskové poškození 
kmene může vyvolat výrazné příznaky. Jednotlivé syndromy a kombinace 
příznaků vyplývají z topografické anatomie jednotlivých etáží.

Pro lokalizované kmenové léze (nejčastěji ischemické) jsou typické al
ternující syndromy (alternující = strany se střídají), kdy na straně léze 
je  jádrová porucha některého mozkového nervu, Hornerův syndrom, 
paréza pohledu (horizontálního ke straně léze) nebo mozečkový syndrom 
a na straně kontralaterální provazcová porucha (hemiparéza nebo hemi- 
hypestézie). V úrovni m ezencefala dochází k lézi n. III., pontu n. VII. (jde
o jádrovou, čili periferní lézi) a oblongaty n. XII. Při postižení laterál- 
ních struktur kmene bývá Hornerův syndrom a léze n. V., VII. nebo 
VIII., při postižení m ediálním léze n. III., IV., VI., XII a pyramidové drá
hy (obr. 19).

Z mnoha možných kombinací kmenových syndromů je relativně častý 
Wallenbergův syndrom, kde léze je lokalizována laterálně pontobulbárně 
(obr. 20). Projeví se náhlou závratí se zvracením, diplopií, nystagmem, ho- 
molaterálně se stranou léze je  porucha čití v obličeji (někdy jen parestézie 
nebo bolesti), Hornerův syndrom, ataxie končetin, paréza měkkého patra se 
snížením dávivého reflexu a dysfagií, a dysfonie z léze n. recurrens a paré- 
zy hlasového vazu. Kontralaterálně je na polovině těla (někdy i obličeje) 
disociovaná porucha čití pro bolest a teplo,. Příčina léze je nejčastěji ische- 
mická.

Častější nežli přesně lokalizované syndromy jsou difúznější poruchy (opět 
často vaskulární při insuficienci vertebrobazilárního povodí), kde nej čas
tějšími příznaky jsou závratě, poruchy rovnováhy, zvracení, rozmazané vi- 
-děnLnebo diplopie. Kombinace postižení mozkových nervů s mozečkovým 
syndromem a projevy kmenové Jéze. se označuje jako syndrom zadní já
my lební.

_ /■/ Ot- «  / n £ -  2* /

/TYfrjlA ^  ' y y



senzitivní motorická

Obr 19. Topografie ja d e r  mozkových nervů v mozkovém kmeni

RozsáhlejšLkxnenoyá lézs je  vždy spojena s poruchou vědomí. Charakter 
a intenzitu léze nebo naopak intaktnost kmenových stmktur nám ozřejmí 
kmenové reflexy (okulocefalický a okulovestibulární). Při lézi v úrovni 
mezencefala nebo kaudálního diencefala (strukturální i funkční např. he- 
moragie, tlak tumoru, kónus při nitrolební hypertenzi) vzniká obraz dece- 
rebrační rigidity, označované také jako decerebrační držení nebo poloha. 
Jde o stereotypní držení nebo pohyby HK a DK, které jsou v extenzi a HK 
se současně stáčejí do pronace a někdy flexe v zápěstí a může dojít až 
k opistotonu. Přestože se v klasické terminologii užívá pojem rigidita, do
chází ve skutečnosti k extenční spasticitě. která je buď spontánní nebo pro-
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mediální no. n. XII.
lemniscus 1

dolní oliva

area 
infarktu 
(šrafovaně)

vestibulární 
jádra

sympatická 
vlákna 

tr. spin. n. V,

tr. spinothalamicus 
nc. ambiguus

tr. corticospinalis

O br 20. Rez mozkovým kmenem. Schéma vzniku léze u Wallenbergova syndromu

.vokovaná po různé stimulaci, Dekortikační rigidita vzniká při rozsáhlejší 
oboustranné lézi nad mezencefalem.- hemisťěr nebo diencefala, horní kon
četiny jsou ve flexi v loktech i zápěstí a supinaci, dolní v extenzi (obr. 21).

i v f  P l  n Decebr ační  poloha

Obr 21. D ekortikační a decerebrační rigidita
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Oba termíny jsou odvozeny ze studií na zvířatech a nelze je zcela přesně 
aplikovat na člověka. Akutní léze jakéhokoli typu i lokalizace často způso
bí extenční držení končetin a většina extenčních poloh časem přechází do 
polohy flekční.

Při nitrolební hypertenzi, především infratentoriálních expanzivních proce
sech mohou vznikat mozečkavé záchvaty (cerehellar fits), které jsou však 
způsobeny lézí distálního kmene. Jde o paroxysmy tonického napětí sval- 
stva s opi sto tonem, addukcí a flexí horních a extenzí dolních končetin.
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. MÍŠNÍ SYNDROMY

Kl inickv obraz míšní lézc jc určen jednak transverzálním rozsahem, jednak 
výškovou lokalizací patologického procesu. Léze může být lokalizovaná 
do určité výškové oblasti, kde postihuje buď celý nebo část míšního průře
zu (kampletoí-mbalnkompLetní transverzálnLlszfi). V tomto případě jde
o kombinaci lokálního segmentálního postižení v místě léze (sympto- 
matika míšních rohů event. i kořenů) a současně provazcová léze -  posti- 
žení drah, které se manifestuje pod lézí. Jindy může dojít i k systémovému 
postižení, kdy je  selektivně i ve větší oblasti míchy postižen jen  určitý 
systém (např. postižení jen zadních nebo postranních provazců). Míšní lé
zc se projeví většinou oboustrannou íJ když asymetrickou) poruchou..

Anatomicky i funkčně je  mícha rozdělena na 31 segmentů (oddělují je  vý
stupy předních a zadních kořenů): 8 krčních, 12 hrudních, 5 lumbálních, 
5 sakrálních a 1 kokcvgeální. Krční intumescence zabezpečuje inervaci 
horních končetin a tvoří ji segmenty CA -  Th2 (hlavně C5 -  T h l), bederní 
intumescence pro dolní končetiny je tvořena segmenty LI -  S2. Jako epi- 
konus se označují segmenty L5 -_&.2, míšní kónus je tvořen segmenty S3 .- 
S5 a Co. Mícha je kratší nežli páteř, konči u mezi obratl o vého pros tom 

ÍL L 2 Jtak že  jednotlivé míšní kořeny vystupují postupně stále z nižších 
meziobratlových otvorů (obr. 22). Pro výškový vztah míšních segmentů 
a obratlů -  vertebromedulární topografii -  se užívá Chipaultovo (čti 
„šipót“) přepočítávací schéma:

trny homí C páteře odpovídají stejným míšním segmentům
trny dolní C páteře = míšní segment + 1
trny homí Th páteře = míšní segment + 2
tmy dolní Th páteře = míšní segment + 3
obratle ThlO -  T h l2 = bederní segmenty
přechod Th 12 -  L 1 = epikonus
obratel L 1 = kónus
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Pokud určujeme lokalizaci míšního segmentu podle již  známé léze obřade 
(rtg nálezu), tak podle Chipaultova schématu přičítáme. Naopak pokud 
chceme zjistit výšku léze podle obratle při známé výši segmentové, pak ode
čítáme.

Hlavní příznaky při míšních lézích jsou poruchy motoriky, převážně 
spastické (postižení pyramidové dráhy), ale někdy i chabé (postižení před- 
nich rohů), poruchy senzitivní provazcovcho typu, které mohou být glo
bální (asociované) při postižení více provazcových drah, ale i disociované. 
Časté jsou poruchy sfínkterové a další poruchy autonomní.

Vzhledem k důležitosti sfinkterových poruch je třeba samostatně zopako
vat inervaci a regulaci vyprazdňování močového měchýře.

ISomatickou j nervaci zajišťuje n. pudendalis (ze segmentů;S2-4,-které před
stavují současněíspTnalSrbentrum m oçenï^Inervuje m. sphincter uretrae 
cxtemus a podléhá volní kontrole. M. detrusor a sphincter internus jsou re
gulovány parnsympaííkiem a poměrně malý vliv na činnost měchýře má 
sympatikus. Lokální reflexní oblouk vychází ze sakrálního spinálního cent- 
Gk.Za normální situace při roztažení měchýře na kritickou hodnotu stretch 
rcceptorv (napínací) ve stěně indukují reflexní kontrakci detrusoru. 
Vzájemná činnost detrusoru a sfínkterů je  koordinována, takže při kontrak
ci detrusoru dochází současně k relaxaci sfínkterů jM ikční reflexjje nor
málně inhibován vyššími centry, (především ve frontálním laloku 
a retikulární formaci v pontu) descendentní retikulospinální dráhou. 
Poritiňní mikční centrum inhibuje kontrakce měchýře při zvyšujícím se ob
jemu. volní inhibice je zajišťována frontálním lalokem "á dovoluje vědo
mým způsobem ovládat mikci.

Různé typy neurologických sfinkterových poruch se označují jako neuro- 
genní měchýř. Neschopnost udržet moč se nazývá inkontinence, může být 
kompletní (absolutní) i inkompletní (relativní) nebo i en stresová, kdy k čás
tečnému odchodu moči dojde při zvýšení nitrobřišního lisu (při kašli, smí
chu apod.). Jako funkčn í inkontinence se označuje stav, kdy normálně 
kontinentní osoba nemůže včas dosáhnout WC v důsledku své motorické 
poruchy (např. u Parkinsonovy choroby, stavech po iktu apod.). Retence 
moči z neurologických příčin vzniká hlavněfparézou detrusorujnikoli spas
mem sfínkterů. Paradoxní ischurie je  stav, kdy u retence při určité výši in-
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travczikálního tlaku část moči spontánně odejde, ale v močovém měchýři 
/ustává stále určité množství moči -  reziduum. Při nedokonalých kontrak-

, ..........  ̂ 0  V r

cích dctruso.ru a dyssynergii mezi detrusorem a sfínkterem může docházet 
k obtížnému spouštění či přerušovanému proudu moči.

Různé neurologické leze mohou ovlivnit funkci měchýře.

Suprapontinní léze (např. u iktu, roztroušené sklerózy mozkomíšní, 
Alzheimerovy i Parkinsonovy choroby) snižují nebo dokonce ?2mšř in- 
hibiční funkci ponlinního mikčního centra. To má za následek, že k vy
prazdňování měchýře dochází již při malém objemu, dochází ke zmenše
nému nebo dokonce žádnému pocitu naplněného měchýře a je pouze krátce 
trvající pocit nucení na mikci. Jde o tzv. hyperreílektorický.liebo dcsinhi- 
biční měchýř. Vzniká hyperaktivita detrusoru, není možná jeho. m^SíJíce 
a chybí vóTňhkdíitrola zevního sfinkteru. Výsledkem je nejprve tzv. Tmpě- 

^  rati\:iu„_ iiiikcx'.. (ke kontrakcím detrusoru dojde již při malém tlaku 
v močovém měchýři, nemocný musí rychle vyhovět nutkání a mikci reali
zovat), později inkontjnence v důsledku reflexní kontrakce měchýře. 
Koordinace detrusoru a sfmkterů zůstává zachována a vyprazdiíování mě
chýře je kompletní.

4 /
Při lézích mezi pontinním a spinálním centrem (různé míšní léze nad S2, 
roztroušená skleróza mozkomíšní) dochází rovněž k hyperaktivitě detruso
ru (Iwperrcflcktorickv měchýř), ale často je porušena koordinace detmsom 
a sfínkterů (sfmkterová dyss\ ncrgíe). Při mikci se kontrahuje dctrusor, ale 
i sfmktcr zůstává kontrahovaný, což vede k reíenciJ noči.

Při lézi spinálního centra S2-4, příslušných kořenů (pod tímto centrem) 
nebo i periferních nervů dochází k poruše reflexního mechanismu. Při afe- 
rentní senzitivní lézi chybí informace z měchýře a dochází k jelKfehřoníe- 
ké distenzi, při 1ézi eferentni -  motorické -  vázne inervace detrusonu? 
Měchýř zůstává trvale chabý, je-atome detrusoxu, distenze měchýře a z to
ho vyplývající retence.jj paradoxní ischurie. Pomcha se někdy označuje ja 
ko autonomní měchýř. Činnost sfínkterů může být někdy zachována, jindy 
je rovněž porušena.

Neurogenní mechanismy defekace jsou podobné mechanismům mikce a při 
lézi může dojít k retenci nebo inkontinenci stolice.
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Při míšních lézích dochází též k sexuálním dysfunkcím, poruchám erekti- 
bility a impotenci. Mechanismus erekce je zajišťován sakrálním parasym- 
patikem, ale i thorakolumbálním  sympatikem.

Při transverzální míšní lézi honu hranice léze určuje horní hranici poru
chy čití i motorického deficitu a intenzito postižení se liší při lézi komplet- 
ní a inkompletní. Neurologickou hranici určuje nejkaudálnější segment, 
který má ještě zachovanou funkci. Deficit vzniká vždy pod místem léze, 
dochází k degenerativním změnám kaudální oddělené části. Ve výši léze 
bývá někdy pruh hyperestézie nebo hyperalgézie, někdy i lokalizované fas- 
cikulace, svalová atrofie nebo snížení reflexu -  jde o lokální segmentální 
příznaky ze současné léze kořenů nebo míšních rohů, pod místem léze je  
symptomatika danáprovazcovou poruchou. Při akutně vzniklé transverzál
ní míšní lézi (nejčastěji trauma) vzniká míšní šok (nemá nic společného 
s traumatickým šokem!), který je  provázen kompletním útlumem míšní, čin- 
TTOSti (tcdv i reflexní'), a proto v tomto období jsou vyhaslé reflexy, snížený 
tonus a léze má charakter pseudochabé obrny. I močový měchýř je atonic- 
ký, detrusor je  chabý a je retence. Později po spinálních lézích dochází k 
vytvoření automatického reflexního měchýře, kdy k reflexnímu vyprazdňo
vání dochází po tlaku na stěnu břišní, stimulaci M že ap.

Při postižení horní krční míchy vzniká centrální kvadruplegie, z léze seg
mentů C4 paréza bránice (s dechovou insuficiencí) nebo singultus.^<sJř' ̂

Při postižení krční intumescence vzniká jkvadruparéza, kdy DK mohou 
být plegické, HK jen paretické a ze. současné léze motoneuronů předních 
rohů míšních jsou v úrovni léze známky periferního postižení (hyporefle- 
xie a postupně atrofie), může být Hornemv syndrom íz  postižení krčního 
sympatiku).|VysFúleze|iirčujeme jednak podle myotomů (obr. 23) při cí
leném vyšetření hybnosti: pohyb v rameni zajišťuje segment C5, flexi 
v lokti hlavně C6, extenzi v lokti C7, flexi v zápěstí C6-8, extenzi v zápěs
tí C7-8 a drobné svaly ruční jsou inervovány ze segmentů C8-Thl. Tak na- 
př. při transverzální lézi v segmentu C7 bude možný pohyb v rameni a flexe 
v lokti, ale nebude možná extenze v lokti ani zápěstí.[Přesnější je  určení vý
še léze podle dermatomů podle známých jařeae radicúlaresí (obr. 24). Je 
třeba upozornit, že na přední ploše hrudníku na sebe přímo navazují seg
menty C4 a Th2 a ¡segmenty C5 -  Thl zde nejsou vůbec zastoupeny\, vy-
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O br 23. Pohyby HK a D K podle myotomů

skytují se jen na HK. Dermatom C5 představuje oblast paže, C6 radiální 
stranu předloktí a palec, C7 především 3. prst (někdy 2.-4.), C8 ulnámí stra
nu předloktí a malík, Thl ulnámí část paže a horní část předloktí (někdy za
sahuje až na 5. prst). V uspořádání kořenových okrsků HK i DK jsou 
individuální odchylky.

Při lézi hrudní míchy vznikáfparapTěgíe DK. Orientační pomůckou při vy
šetřování dennatomů je rovina prsních bradavek -  odpovídá segmentu 
Th4-5, žeberních oblouků Th7, pupku ThlO a inguin LI.

Při lézi bederní intumescence vzniká fraraparéza D K  S kombmpyanou po
ruchou centrální i periferní, kdy proximálixě (odpovídající výši léze) jsou 
známky periferní a distálně centrální.
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Při postižení epikonu vznikne porucha extenzorů nohy, postiženo je sval
stvo na přední, ale i zadní ploše bérce, proto hlavním příznakem je omeze
ní dorzální i p 1 an.tární flexe nohy. Někdy bývá omezena i flexe v koleni.

Flcxi a addukci v kyčli zajišťuje myotom L2-3, extenzi a abdukci L4-5. 
Extenze v kolením kloubu je zajišťována z myotomu L3-4, flexe L5-S1. 
Dorzální flexi nohy zajišťuje segment L4-5, plantámí Sl-2 (obr. 23). 
Inverzi nohy (rotaci chodidla dovnitř -  supinaci spolu s addukci) zajišťuje 
segment L4-5, everzi (rotaci ven -  pronaci spolu s abdukci) L5-S1. 
Dermatom pro L2 je lokalizován na přední a zevní straně stehna (podle ně
kterých schémat zasahuje i na vnitřní část), L3 v oblasti kolena, L4 na vnitř
ní straně bérce, L5 se táhne na zevní straně bérce a přesahuje na dorzum 
nohy, S1 na zadní straně DK a zevní straně nohy, S2 rovněž na zadní, ale 
více vnitřní straně DK, S3-5 jsou uspořádány cirkulárně perianálně 
a perigenitálnč. U inkompletnich transverzálních lézí budou jen částečné 
poruchy hybnosti (pařezy různého stupně) a částečné poručily čiti. U všech
typů transverzálních míšních lězí jsou časté sfmkterové poruchy.

S Co . . .
Při lézi konu nevzniká zjevný motorický deficit, jsou postrženy j en kratke
flexory prstů, v popředí jsouí sfmkterové poruchy alperianální a .pejrigeni- 
tální poruchg. čití I která sedl o vi tě zasahuje na vnitřní plochy stehen, je vět
šinou symetrická a někdy disociovaná.

0  postižení kaudy (cauda equina) se zmíníme na tomto místě z důvodů di
ferenciální diagnostiky, i když nejde již o lézi míšní, ale’kořenovou (peri
ferní Y Vznikají spontánní, často palčivé kořenové bolesti, asymetrické 
pařezy i porucln čití, které jsou již globální (pro všechny kvality) a odpo
vídají postižení jednotlivých míšních kořenů, příslušným dermatomům
1 mvotomům. Často opět sfmkterové poruchy.

Při postižení pouze poloviny míchy vzniká charakteristický Brown- 
Sequardův hemisyndrom míšní. Na straně léze je centrální paréza z léze 
pyramidové dráhy, porucha hlubokého čití z postižení zadních provazců 
a často v místě léze kořenové bolesti, na straně opačné je disociovaná poru
cha čití pro bolest a teplo z léze spinotalamického traktu (ten je již zkřížený).

Syndrom intramedulární léze je charakterizován periferní poruchou ve 
^ýši léze. (postižení předních rohů) a spastickou parézou kaudálně. Při po
stižení krční intumescence je na HK paréza smíšená a motorické postižení
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HK často větší nežli DK. Porucha čití je disociovaná pro bolest a teplo, (sy- 
ringomyelická). Pomchy těchto kvalit čití (i pozitivní příznaky) při postup
ně progredujítím procesu začínají ve výši léze a šíří se.dolů. Intramedulámí 
léze může ušetřit vlákna, která do spinotalamických traktů v stoupila iako 
první (sakrální segmenty) a leží tak nejvíce na povrchu (vlákna z kaudál- 
ních segmentů jsou laterálně a další se stále přikládají zvnitřku). Obdobně 
motorická vlákna pro sakrální segmenty leží v /kortikospinálním traktu na 
povrchu. Proto pro loflTisení kompletní t ransverzální léze od inkompietní 
těžké intramedulámí je třeba testovat perianální a perigenitálni čití a z hle
diska motoriky volní aktivitu análního sfinkteru. Naopak při extramedu- 
lárních procesech (tlak na míchu zvnějšku) se poruchy čití šíří zdola 
nahom. Např. meningiom ve výši Th 7 může začít parestéziemi perianálně 
a perigenitálně (sakrální segmenty), pak nohou a další propagací kraniálně.

Při [systémových procesech, postihujících specificky jen některé řdráhy 
(systémy), mohou vznikat provazcové syndromy.

Syndrom zadních provazců je  charakterizován „disocio vanou poruchou 
hluboké citlivosti, spinální ataxií, šlachookosticovou hypo až areflexií 
a snížením svalového tonu.

Při syndromu postranních provazců vznikají .spastické parézy, poruchy 
povrchové citlivosti a někdy i mozečkové pomchy (z léze tr. spinocerebel- 
laris).

Příčiny transverzálních lézí míšních jsou hlavně kompresivní syndromy -  
traumata, nádory (metastatické i primárně míšní), méně již záněty (trans-

r  cM /f*U A lw T ifa.Á ' ( U v
verzální myelitis). Intramedulámí léze vzniká při syringomyelii, míšních 
tumorech a vaskulámích lézích. /Systémové provazcové poruchy; vznikají 
při subakutní kombinované degeneraci (fúnikulámí myelóze). Chronické 

.myelopatie mohou být vaskulámí i metabolické etiologie, mívají nepřesně 
lokalizovaný, difúzní charakter postižení, spondvlogenní myelopatie (z tla
ku dorzálních osteofytů na míchu i míšní cévní systém) mívají již  ložisko
vý charakter. Míšní symptomatologie, většinou difuzního charakteru je 
častá u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Při amyotrofické laterální skle
róze jde o selektivní postižení motorického systému -  předních rohů míš
ních i pyramidové dráhy (proto mají tito nemocní příznaky postižení 
periferního i centrálního motoneuronu), jde o systémové onemocnění.



AUTONOMNÍ SYSTÉM

Somatický motorický systém inervuje příčně pruhované svaly, autonomní 
(vegetativní) nervový systém ovlivňuje aktivitu hladkých svalů, srdce 
a žláz. Eferentní část autonomního systému je dvouneuronová. První neu
rony -  pregangliové -  jsou uloženy v mozkovém kmeni nebo míše, jejich 
axony se spojují s druhými neurony, které jsou buď v autonomních gangli- 
ích nebo přímo ve stěně inervovaného orgánu -  postgangliové neurony. 
Axony těchto neuronů (postgangliová vlákna) inervují buňky efektorů. 
Z hlediska morfologického i funkčního se autonomní eferentní dráhy dělí 
na sympatikus (část thorakolumbální) a parasympatikus (část kraniosak- 
rální). Sympatikus zabezpečuje ergoíropnifunkce (zvýšenou aktivitu, mo
bilizuje organismus v nebezpečí a stresových situacích) a je systémem 
převážně adrenergním (mediátorem je noradrenalin). Parasympatikus zajiš
ťuje trofotropní funkce, umožňuje restituci sil a je systémem cholinergním 
(mediátorem je acetylcholin -  k tomuto mediátorovému systému však pat
ří i pregangliové a některé postgangliové neurony sympatiku). Hlavním 
podkorovým centrem autonomního nervstva je diencefalon, především hy- 
pothalamus, který se podílí i na řízení řady funkcí somatických a endokrin
ních, a je také součástí limbického systému.

Hypotalamus je významné podkorové regulační a modulační centrum, je 
hož primární funkcí je udržování homeostázy. Podílí se na termoregulaci, 
regulaci látkové výměny, vodního hospodářství, určitých forem chování, 
spánku, bdění, dýchání i cévní inervace. Je důležitým neuroendokrinním 
systémem, řídí tvorbu a sekreci hormonů adenohypofýzy (releasing hor
mony) i neurohypofýzy (vazopresin, oxytocin). Jednou z hypotalamických 
poruch, která vzniká defíciencí vazopresinu, je např. diabetes insipidus.

Autonomní příznaky tvoří jen zřídka dominantní symptomatologii u neuro
logických chorob, častěji se vyskytují spolu s dalšími příznaky (tab. 5). 
Pokud se vyskytují, mluví se o autonomní dysfunkci nebo dysautonomii 
a mohou vzniknout při lézi v kterékoli etáži autonomního systému -  od hy-
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potalamu až po periferii, ale periferní postižení je častější. Mohou mít cha
rakter regionální (omezený pouze na určitou krajinu nebo systém) nebo ge- 
neralizovaný (pandysautonomie). Vyskytují se u některých méně častých 
primárních degenerativních chorob, periferních neuropatií (u syndromu 
Guillain-Barré, diabetů, alkoholismu) nebo v důsledku podávání některých 
léků (hlavně antihypertenziva). K autonomní dysfunkci dochází i při dlou
hodobém upoutání na lůžko nebo větší ztrátě tělesné hmotnosti.

Tab. 5. Přehled autonomní dysfunkce různých systémů

•  kardiovaskulární
tachykardie, poruchy rytmu 
posturální hypotenze, hypertenze

•  poruchy respirační regulace
•  GIT

atonie žaludku a duodena 
průjmy, oslabení análního sfrnkteru

•  urogenitální
atonie měchýře, inkontinence 
impotence

•  sudomotorícké a termoregulační
anhidróza nebo hyperhidróza 
hypertermie

•  poruchy reakce zornic a slzných žláz

Mezi centrální vegetativní příznaky (vznikají hlavně při lézi diencefala, ale 
i limbického systému) patří poruchy vazomotorické regulace (zčervenání 
nebo zblednutí), poruchy termoregulace (neurogenní hypertermie), poru
chy krevního tlaku, a někdy i dýchání nebo spánku a bdění.

Mezi periferní vegetativní projevy patří opět poruchy vazomotorické včet
ně regulace TK (hypertenze, posturální hypotenze), různé typy srdečních 
arytmií, poruchy sekretorické (zvýšená nebo snížená sekrece potu, hyper 
nebo anhidróza), edémy, poruchy trofické (atrofie kůže, kostí -  osteopo- 
róza, svalů), abnormity zornicových reakcí, poruchy střevní motility, hypo
tonie močového měchýře, sexuální dysfunkce a u poranění některých
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periferních nervů palčivé bolesti -  kauzalgie. Významným příznakem sym
patické léze je také Homerův syndrom.

Posturální (ortostatická) hypotenze se projevuje závratěmi až poruchami 
vědomí (synkopy) v důsledku poklesu TK, které se typicky dostavují ve 
vertikální poloze (zejména po postavení z předchozí horizontální polohy). 
Jednoduchým testem je porovnání TK v horizontální a vertikální poloze. 
Po klidu na lůžku alespoň 20 minut sledujeme po postavení v minutových 
intervalech TK po dobu 5 minut. Při poruše posturální regulace dochází po 
postavení k poklesu o více nežli 20 mm Hg systolického a více jak 10 mm 
Hg diastolického tlaku. Důležité je sledovat současně se vyskytující symp
tomy.

Raynaudův syndrom se vyskytuje hlavně na rukou, je charakterizován ak- 
rohypotermií, hyperhidrózou a akrocyanózou, je výšená citlivost na chlad
i na emoční podněty. Usuzuje se na hyperfunkci sympatiku. Může být sou
částí některých chronických arteriálních chorob, kolagenóz, hlavně sklero- 
dermie, někdy bývá polékový (chronické užívání námelových alkaloidů), 
u dysproteinemií nebo plicní hypertenze.
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SYNDROM NITROLEBNÍ HYPERTENZE

Vyskytuje se při zvýšeném nitrolebním tlaku a obsahu. Intrakraniální obsah 
tvoří mozek,“Tíkvor a krev v cévách^ není zde žádný volný prostor. Lebka 
je pevně uzavřená kostěná schránka a představuje dokonalou ochranu moz
kové tkáně před poraněním. Za patologických stavů se však po srůstu švů 
stává neroztažitelným krunýřem, který svírá nitrolební obsah a může vést 
k jeho sekundárnímu poškození. Jakákoli změna obsahu nitrolebního pro
storu, nová substance nebo zvětšení části normálního obsahu, se musí pro
jevit na některé ze tří základních komponent. Souborně se procesům, které 
zvětšují nitrolební obsah, říká expanzivní procesy nitrolební a jde nejčas
těji o intrakraniální nádory, hematomy, otok mozku, hydrocefalus ap. 
Likvorový prostor představuje částečný rezervní prostor, nárazníkový 
systém a do určité výše nitrolebního tlaku se mohou uplatňovat kompen
zační mechanismy. Při narůstání nitrolebního tlaku se zhoršuje krevní Zá
sobení, Perfúze mozku závisí na^ériiíznlmTTalSíj který je dán rozdílem 
mezi arteriálním tlakem přitékající krve a nitrolebním tlakem. Při stoupání 
nitrolebního tlaku se tento rozdíl zmenšuje, a tím perfůzní tlak klesá. 
Současně se i zhoršuje žilní odtok, zhoršuje se mozkový metabolismus, 
zvyšuje se podíl* anaerobní glykolýzy a acidóza. V důsledku toho se rozví
jí mozkový edém^ který opět zvyšuje nitrolební hypertenzi. Může dojít
i k blokádě likvorových cest a hydrocefalu.

Příznaky nitrolební hypertenze jsou bolesti hlavy, obvykle špatně reagují
cí na analgetika, někdy se zvyšují vleže nebo použitím břišního, lisu (při 
kašli, kýchání, tlaku na stolici). Často se dostavují ráno po probuzení 
a ustupují, když nemocný vstane z lůžka. Druhým nej častějším příznakem 
iďzVracreňt'mčkdv náhlé a bez současné nauzey. Bývají závratí vé štavv Při 
narůstání nitrolební hypertenze dochází k poruše vědomí, jak kvantitativní, 
tak i kvalitativní (mohou být amentně-delirantní stavy) a podle lokalizace 
patologického procesu vznikají ložiskové příznaky. Mohou být i příznaky, 
které imponují jako meningeální (pseudomeningické). Na očním pozadí se 
rozvíjí městnavá napila. Výraznější intrakraniální hypertenze způsobuje
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hypovcnti lacTrkterá vede k hypoxii, hyperkapnii, v důsledku které dochází 
k vazodilataci a dalšímu zvýšení intrakraniálního tlaku. Důležitým fakto
rem pro symptomatologii nitrolební hypertenze je rychlost jejího vzniku 
a intenzita další progrese. Při rychlém rozvoji nitrolební hypertenze do- 
m i nuj í poruchy vědomí.

U novorozenců a kojenců je citlivým indikátorem nitrolební hypertenze 
dosud neuzavřená velká fontanela. Vpadlá fontanela u sedícího a nekřičí
cího dítěte je známkou, že nitrolební tlak není vysoký. Při rozvoji nitroleb
ní hypertenze u malých dětí se objevují často nespecifické příznaky jako

I útlum, porucha sáni, nechutenství a iritabilita, hlavní příznaky rozvinuté nit
rolební hypertenze jsou porucha vědomí, křeče a vyklenutá a napnutá fonta
nela. Na očním pozadí se poměrně brzy objevují subhyaloidní hemoragie.

V období kompenzace nitrolební hypertenze se narůstající expanzí vytla
čuje likvüO  .rezerYních prostor (mozkových komor a subarachnoidálních 
prostor). Tato kompenzace má však jen malý klinický význam.

Při dekompenzaci intrakraniální hypertenze dochází k posunu a hemiacím 
mozkové tkáně, která je  tlačena do možných únikových prostor. Vytvářejí 
se tlakové kužely -  kónusy, které mají svá typická místa (obr. 25). Jedinou 
cestou úniku před tlakem v supratentoriálním prostora je tentoriální otvor, 
kde dochází k tentoriální herniaci. Trvá-li tlak dále nebo je-li expanze pri
márně v zadní jámě lební, přenáší se tlak do foramen occipitale magnum 
a rozvíjí se okcipitální kónus.

Laterální tentoriální herniace, nazývá se také unkální nebo tempnrální 
kónusy Mediální část temporálního laloku, uncus gyri hippocampi se vtla- 
čuje pod tentorium cerebclli, mezi okraj tentoria a mozkový kmen, tlačí na 
n. IIÍ) což se projeví homolaterální mydriázou s vyhaslou foto^akcí a po
stupně i dalšími projevy okohybné léze. Dochází i ke kompresi a disloka
ci mozkového kmene. Z tlaku na mozkový kmen dochází k poruše 
vě~domí,~2známkám pyramidové léze,1 decerebračním křečím a při další pro
gresi k poruše center dechových ¿a oběhových. Z přesunu mozkového kme
ne na opačnou stranu, kde je kmen tlačen na ostrou hranu tentoria, mohou 
vzniknout i  příznaky na opačné straně, nežli je  kónus. Může dojít i k tlaku 
na mokovod (a vzniku hydroeefalu) a na a. cerebri posterior (s následnou 
ischémňVnozkii v příslušném povodí).
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faix

Obr 25. Typická místa herniace mozkové tkáně (kónusy).
1 -  subfalciální, 2 — transtentoriá/ní centrální,

3 -  transtentoriálni laterální, unkální, 4 -  tonzilární, okcipitální kónus

Při centrální tentoriální herniaci dochází k vertikálnímu posunu, kaudáj- 
ní dislokaci mezěnčelaía a"diciíčelalŠL které jsou tlačeny do tentoriálního 
liiatiL-Dochází jednak k přímému mechanickému poškození mozkové tká
ně, kompresi- mczcncclála. později pontu  a qblongaty, jednak k natažení 
a natržení malých perforujících cév Vznikají drobné vícečetné hemoragie 
(nazývají se také posunová krvácení) nebo infarkty v mozkovém kmeni. 
Klinicky se tento těžký stav projeví především poruchou vědomí, zvýšením..

' I -^valavéKo tonu, oboustranným příznakem Babinskiho. poruchami dýchání;’ 
projevy dekortikační a později deccrcbrační rigidity a fixovanými dilatova- 
nými zornicemi.

Okcipitální kónus (tonzilární) -  mozeěkové toužily se vtlaěují do fora- 
men occipitale magnum, a tím dochází ke .kompresi oblongaty. Dostavují 
se bolesti v  záhlaví, závratě, zvracení a opistotonus* Stav je velmi závaž-
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ný, často dramatický, protože může rychle dojít k poruchám dechových 
a vazomotorických center, oboustranné mydriáze a snížení svalového 
tonu.

K herniaci mozkové tkáně může dojít i pod falx cerebri (subfalciální herni- 
acej, ale tato nemá specifické ložiskové příznaky.
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SYNDROM NITROLEBNÍ HYPOTENZE

Vzniká snížením obsahu likvoru při jeho úniku, nejčastěji po penetrujících 
úrazech (likvorovépíštčlc), po některých infekcích, intoxikacích, u někte
rých nemocných také po lumbální punkci. Klinické příznaky jsou podobné 
nitrolební hypertenzi, ale jde o situace podstatně méně nebezpečné. Bolesti 
hlavv se dostavují typicky ve vertikální poloze, vleže se zmírňují a často 
zcela mizí, někdy bývá nauzea až zvracení, závratě i psychické poruchy, 
často meningeální syndrom.
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MOZKOVÝ EDÉM

Je specifickou odpovědí mozkové tkáně na rozličnou noxu, cerebrální i extra- 
cerebrální, difuzní i fokální, jako např. trauma, nádor, krvácení, hypoxii, is- 
chémii i metabolické, toxické a alergické vlivy. Jde o zvýšený obsah tekutiny 
(filtrát plazmy, ultrafiltrát, voda, likvor) jednak v mezibuněčných prostorech, 
jednak v buňkách. Hlavním mechanismem, který vede k mozkovému edému, 
je porucha hematoencefalické bariéry a hypoxie mozkových buněk.
Podle patogeneze se edém mozku dělí na:

1. vazogenní -  vzniká poruchou hematoencefalické bariéry, je primárně 
extracelulámí a až sekundárně intracelulámí a šíří se převážně v bílé 
hmotě. Je nejčastějším typem edému a provází většinu ložiskových po
škození mozku.

2. cytotoxický -  vzniká následkem poškození buněčného metabolismu, je 
intracelulámí, vzniká při hypoxii, v počátečních stadiích ischémie, při in
toxikacích a metabolických encefalopatiích. Oba typy edému se v klinic
ké patologii vyskytují většinou současně nebo přechází jeden v druhý.

K dalším již méně častým typům edému patří osmotický (při hyperhydra- 
taci) a hydrostatický (filtrační -  při ztrátě vazomotorického tonu a zvýšení 
hydrostatického tlaku).

V důsledku edému dochází k posunu mozkové tkáně, zvýšení nitrolebního 
tlaku, redukci mozkového průtoku a ke tkáňové hypoxii a ischémii.

Klinické příznaky mozkového edému závisí na lokalizaci a množství zvý
šeného obsahu tekutiny. U lokalizovaného edému záleží hlavně na primár
ní fokální lézi, u difúzního je v popředí syndrom nitrolební hypertenze.
Léčba musí vždy postihnout primární příčinu, která k edému vedla. Léčba 
vlastního mozkového edému zahrnuje diuretika, kortikoidy, osmoterapii 
(osmotický tlak plazmy závisí na solích), používá se hlavně manitol a urea, 
a onkoterapii (onkotický tlak závisí na plazmatických bílkovinách), použí
vá se 20 % albumin a rheodextran). Nezbytná je péče o vnitřní prostředí 
a ventilaci.
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LIKVOR A PORUCHY JEHO CIRKULACE

Lil<vor se tvoří sekreci clioriodálního plexu, ale i na jiných místech prů
chodem látek přes ependym a stěny piálních cév, jde o ultrafiltrát krevní 
plazmy. U člověka cirkuluje v likvorových cestách 120-180 ml moku 
a každou hodinu se produkuje průměrně asi 40 ml likvoru. Směr cirkulace 
je z postranních komor do III. a IV., přes apertura mediana IV. komory do 
cisterna m a g n a , bazálních cisteren a subarachnoidálních prostor.nitrolcb- 
ních i nitropáteřních. Resorbuje se do žilní krve v eranulationes arachnoi- 
dales (asi 80 %), ale i perineurálních lymfatických štěrbinách hlavových 
a spinálních nervů (obr. 26).

granu la tiones arachnoidales

Obr 26. Schéma cirkulace likvoru

1'unkcí likvomje mechanická ochrana mozku i míchy, jde o nestlačitelné 
prostředí. Vyrovnává tlakové poměry, může se přesouvat z nitrolebního 
prostoru do páteřního kanálu. Podílí se i na metabolismu a odstraňování 
produktů katabolismu.



Mezi krví..likvorem a mozkem se uskutečňuje stálá výměna látek. Me
chanismy, které umožňují, zrychlují nebo zpomalují a určují směr proniká
ní látek, jsou ovlivňovány hematoencefalickou bariérou. Jde o komplex
ní fyziologický fenomen, který zahrnuje bariéru krev-likvor, mo/.ek-likvor 
a krev-mozek. Bariérové mechanismy umožňují, že některé látky prochá
zejí volně oběma směry, některé jen jedním, jiné jen částečně a některé 
vůbec.
Normální likvor je čirý, bezbarvý, likvorový tlak vleže je při lumbální 
punkci 60 -  200 mm H?0  (vodního sloupce -  0,6-2 kPa SI soustavy). Z bu
něčných elementů obsahuje jen malé množství malých lymfocytů, do 3-4 
v 1 p.1 (mm3). Zvýšený počet buněčných elementů v likvoru se nazývá 
pleocytóza. Koncentrace bílkovin je zřetelně nižší nežli v séru, v rozmezí
0,15-0,4 g/l, zvýšené množství bílkovin je hvperproteinorachie. 
Elektroforézou lze vyšetřit jednotlivé frakce, které jsou obdobné jako v sé
ru, v likvoru ie však nej vyšší betaglobulinová. (v séru gamaglobulinová).
V některých případech je důležité kvantitativní stanovení imunoglobulinů 
(Ig). Koncentrace cukrů v likvoru (glykorachie) je asi 2/3 až 3/4 sérového 
obsahu -  2,5-3,9 mmol/1. Koncentrace chloridů je 120-132 mmol/1. Změny 
vzhledu i složení likvoru jsou důležitou známkou řady neurologických 
chorob.

Likvor obvykle získáváme lumbální punkcí (LP), kterou provádíme pod 
úrovní obratle L2, kde už není mícha (ve štěrbině L3-4 nebo L4-5). Jen 
ojediněle se dnes provádí subokcipitální punkce (nabodnutím cisterna mag- 
na). Kontraindikací lumbální punkce je syndrom nitrolební hypertenze, ze
jména expanzivně se chovající procesy nitrolební, kdy relativní likvorovou 
hypotenzí po odehrání likvoru může dojít k posunu mozku a hrozí útlak 
kmene konusovým mechanismem, Při LP kromě základní ten/iimMrie 
zjištění hodnot likvorového tlaku -  se provádějí tlakové zkoušky, které zji
stí průchodnost páteřního kanálu. Obě zkoušky jsou založeny na principu, 
že zvýšÍTli se venózní tlak, zvýší se i likvorový tlak. Při zkoušce 
Queckenstedtově :(čti „kveknštet“) se při kompresi bulbů iugulámích žil 
zvyšuje likvorový tlak (zhoršením venózního odtoku a zvýšením nitroleb- 
ního tlaku) a při volném páteřním kanálu stoupá likvorový tlak měřený 
lumbálnč. Obdobně při zkoušce Stookeyho (čti „stuky“) stoupá tlak při tla-
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ku na břicho (kompresí dolní duté žíly stoupá tlak i v epidurálních žilníeh 
pleteních a sekundárně i likvorový tlak).

Při zánětlivých afekcích meningeálních se zmnožují především buněčné 
elementy, při virových převažuje lymfocytámí pleocytóza, při bakteriálních 
zánětech i polynukleárv. Zvýšený počet buněčných elementů bez zvýšené 
bílkoviny se nazývá cytoproíeinovádisociace a nasvědčuje pouze menin- 
geálnímu zánětu. Při purulentní a(tbc jmeningitidě se snižuje také hladina 

1 cukrů, při tbe i chloridů. Při poruše hematoencefalické bariéry se zvyšuje 
obsah bílkovin v likvoru, je hyperproteinorachie. Je-li současně i zvýšený 
počet buněk, jde o pi^teinocytologickoii asociaci. Nejčastěji jde o zánětli- 
vou likvorovou formuli. Samostatné zvýšenífbilkovin při normálním počtu 

/ buniček se nazývá pro te in o cyto logi cká disociace (např. při míšních kom
presích, syndromu Guillain-Barré). Významné je rovněž elektroforeticky 
zjištěné zmnožení gamaglobulinů, což je charakteristickým rysem subakut- 
ních zánětů. U roztroušené sklerózy mozkomíšní dochází ke zvýšení IgQ 
a imunoelektroforeticky lze prokázat specifické oligoklonální proužky IgG.

Při krvácení do likvorových cest je likvor.krvavý, po rozpadu erytrocytů
a přeměně hemoglobinu na oxyhemoglobin a bilirubin je likvor xantoz. 
chromní (čirý a žlutý až oranžový), což lze objektivizovat a kvantifikovat 
spektrofotometricky. Xantochromie je důležitým kritériem mezi patologic- 
kým a arteficiálním krvácením, které někdy vznikne poraněním drobných 
cév při lumbální punkci. Při tomto arteficiálním krvácení je po centrifuga- 
ci likvor (supernatant) čirý, kdežto u patologického krvácení (za předpo
kladu, že trvá již více hodin a některé erytrocyty jsou rozpadlé) je 
xantochromní. Každých 1000 erytrocytů zvyšuje v likvoru množství bílko
vin o 0,01 g/l a o 1 leukocyt. Je-li více leukocytů neb.0  bílkovijn,, nasvědču
je to iritaci mening,. což rovněž napomáhá rozlišení mezi krvácení 
arteficiálním a patologickým.

U některých neoplastických procesů lze detekovat v likvoru nádorové 
buňky.
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HYDROCEFALUS

Při poruše cirkulace likvoru dochází k jeho zmnožení, někdy městnání 
v části likvorových prostor, zvyšuje se likvorový tlak a dochází k roz
šíření komorového systému -  vzniká hydrocefalus. Hydrocefalus je de
finován jako stav zvětšeného objemu mozkových komor a označuje se 
také jako hydrocefalus interní. Jen vzácně může dojít také ke zvětšení ob
jemu subarachnoidálních prostor a mluví se o hydrocefalu externím. 
Většinou však dochází k rozšíření subarachnoidálních prostor v důsled
ku mozkové atrofie (nejedná se o hydrocefalus). Příčinou hydrocefalu je 
hlavně porucha resorpce, a proto většina hydrocefalů je obstrukčních. 
Projevuje se různě vyjádřeným syndromem nitrolební hypertenze a u ko
jenců s neuzavřenými lebečními švy zvětšováním obvodu hlavičky. Hy- 
drocefalus je možno léčit provedením zkratové operace (vytvořením 
shuntu -  čti „šant“) s drenáží likvoru do peritoneální dutiny nebo jugu- 
lární žíly.

Obstmkční hydrocefalus se dělí na komunikující (není porušena komuni
kace mezi jednotlivými komorami), kdy obstrukce je mimo komorový 
systém, především v oblasti subarachnoidálních prostor a v důsledku toho 
dochází ke zhoršené resorpci. Vzniká po různých afekcích mozkových plen 
(záněty, krvácení, traumata), kdy vznikají arachnoidální adheze. Do této 
skupiny patří jako samostatná jednotka normotenzní hydrocefalus, který má 
charakteristickou klinickou příznakovou trias: demence, poruchy chůze 
a inkotinence moče bez vyjádřeného syndromu nitrolební hypertenze. 
Příčinou hydrocefalu mohou být i perinatální poruchy (infantilní hydroce
falus).

Hydrocefalus nekomunikující vzniká obstrukcí v komorovém systému 
s následnou blokádou likvorové cirkulace. Je způsobován hlavně tumory 
v oblasti III. a IV. komory a mokovodu, ale i stenózou mokovodu po záně
tech, krvácení nebo traumatech. Hydrocefalus vzniká i u některých vývo
jových anomálií s okluzí foramen Magendie a Luschkae.
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Přestože většina hydrocefalů je obstrukčních, v klinické terminologii se 
často používá pro nekomunikující hydrocefalus termín obstrukční a pro 
komunikující neobstrukční.

Od hydrocefalů je vždy nutno odlišit mozkovou atrofii s rozšířením komor 
i subarachnoidálních prostor, jde pouze o náhradu úbytku mozkové tkáně 
likvorem. Také subkortikální atrofii mozku s rozšířením mozkových ko
mor je třeba vždy odlišit od hydrocefalů.
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MENINGEÁLNÍ SYNDROM

Jde o soubor příznaků, který vzniká drážděním mozkomíšních plen patolo
gickým procesem, nejčastěji zánětem (meningitidy), krvácen/m (subarach- 
noidálním) nebo nádorovým rozsevem.

Projevuje se bolestmi hlavy, zvracením (s nauzeou i bez ní), přecitlivělostí 
na vnější podněty jako světlo, hluk a v těžších případech i poruchami vě
domí. Následkem podráždění mozkomíšních plen vzniká spasmus šíjových 
a zádových svalů, který se v těžších případech projeví typickou úlevovou 
polohou, kterou nemocný zaujímá -  na boku s flektovanými dolními kon
četinami a zakloněnou hlavou. Ze svalového spasmu i iritace spinálních ko- 
řenů vyplývají následující objektivní meningeální příznaky (obr. 27):

•  opozice šíje -  předklon hlavy v různé intenzitě vázne, nelze přiložit bra
du ke sternu

•  Brudzinského manévr -  při pasivní anteflexi hlavy dochází k flexi dol
ních končetin v kolenních a kyčelních kloubech

•  Amosův -  příznak troj nožky -  nemocný při posazení se opírá alespoň 
jednou horní končetinou za sebou

•  Kernigův -  vleže při zvedání extendovaných dolních končetin od urči
tého úhlu pociťujeme odpor a u nemocného provokujeme bolesti v be
derní krajině a flexi v kolenních kloubech
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•  spinální znaménko (spině sign) -  nemocný není schopen se dotknout 
čelem kolenních kloubů -  dospělý při ílexi a dítě při extenzi dolních 
končetin.

U meningeálního syndromu i jiných neurologických chorob je důležité vy
šetření likvoru, který bývá při některých patologických procesech chorob
ně změněný. Meningeální syndrom, který se někdy, vyskytuje v průběhu 
viróz nebo jiných afekcí a má, normální likvorový nález.)se nazývá menin- 
gismus. '.Pseudqmeningeálm příznaky se mohou vyskytovat i při syndromu 
intrakraniální hypertenze, kde naopak'.] um bál ní punkce-bývá někdy kontra
indikovaná. Proto je vždy nutné provést kompletní neurologické vyšetření.
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NEUROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA





Propedeutika se zabývá konkrétním postupem neurologického vyšetření. 
Praktická medicína je vždy kombinací vědy s uměním, zahrnuje kombina
ci medicínských znalostí, intuici a úsudek.

Diagnostika v neurologii je pro studenty a začátečníky poměrně obtížná. 
Spočívá ve shromažďování dat, jejich třídění podle důležitosti a analýzu 
jednotlivých dat. Pozor na správné shromáždění dat a jejich špatnou ana
lýzu.

Jednotlivé kroky neurologické diagnostiky.

1. Suspekce neurologické léze -  podezření na neurologickou poruchu 
vzniká na základě subjektivních potíží nemocného, potvrzení léze při 
vyšetření

2. Lokalizace léze -  podle objektivních příznaků, které zjistíme při vyšet
ření

3. Klasifikace patologického procesu (trauma, cévní, metabolický, toxic
ký, infekční, degenerativní, tumor, demyelinizace atd.)

4. Diferenciální diagnóza.

5. Potvrzení diagnostické úvahy (hypotézy) pomocnými vyšetřeními

ANAMNÉZA
Anamnéza je základem neurologické diagnózy, na její pečlivosti a kvalitě 
jako základních vstupních informacích záleží konečný výsledek. K nemoc
nému nepřistupujeme jako k případu nebo nemoci, ale jako k individualitě, 
osobnosti s různými problémy i starostmi, jež se mohou přenášet do kon
krétních potíží, které jej přivádějí k lékaři. Pacienti si stěžují na příznaky, 
nikoli na choroby. Je třeba komplexně posuzovat terén, na kterém daná 
chorobná situace vzniká, včetně sociálních a rodinných interakcí. K ne
mocnému máme vždy osobní humánní přístup, což je důležité především 
v dnešní době, která má znaky odosobnění a přetechnizování medicíny 
a výrazný podíl týmové práce. Kontakt s nemocným začínáme anamnézou 
nynějšího onemocnění (v chorobopise zkracujeme NO). Lze ji rozdělit na:

I. spontánní -  pacient líčí své subjektivní potíže a problémy svými slovy. 
Snažíme se ho nepřerušovat a projevit zájem a účast.



2. cílenou -  jde o vedení spontánní anamnézy, klademe konkrétní otázky. 
Upřesňujeme si pojmy, např. při udávání závratí nebo křečí. Porucha chů
ze může být způsobena bolestmi, parézou nebo ataxií. Nemocný někdy 
udává, žc nemá cit v ruce, a ve skutečnosti jde o poruchu hybnosti. Snažíme 
se vždy zjistit první příznaky choroby, podrobný popis a konkrétní okol
nosti vzniku. Při akutním začátku potíží je nutné zjistit, zda vznikly v kli
du, v noci, případně při které konkrétní činnosti. Sledujeme časový průběh 
potíží od jejich začátku -  potíže se mohou zhoršovat a zintenzivňovat, prů
běh je progresivní, nebo naopak zmenšovat -  dochází k jejich regresi. 
Pokud se od vzniku potíže nemění, jde o průběh stacionární. Některé neu
rologické choroby se vyskytují záchvatovitě (paroxysmálně), potíže náhle 
vzniknou, trvají určitou dobu (minuty, hodiny, výjimečně i dny) a po odez
nění je nemocný zcela bez obtíží. Zjistíme dosavadní vyšetřování a případ
nou léčbu. Během celé anamnézy je třeba být neustále pozorný, snažit se 
posoudit významnost jednotlivých příznaků, i zdánlivě banální informace 
nebo příznaky mohou být klíčem k diagnóze.

3. objektivní anamnéza je od rodiny, spolupracovníků nebo jiných svědků 
konkrétní události. Je důležitá u poruch vědomí, epileptických záchvatů, na 
které má nemocný amnézii, a u změn osobnosti.

Hlavní potíže neurologicky nemocných'.

•  porucha motoriky (slabost, neobratnost, tremor, i porucha rovnováhy). 
Konkrétní projev motorické poruchy závisí na lokalizaci (HK -  před
měty vypadávají z ruky, DK -  nejistá chůze, mozkové nn. -  diplopie, 
porucha řeči, dysartrie, dysfagie)

•  porucha citlivosti -  pozitivní i negativní, bolesti

•  poaicha některých smyslů -  zraku, sluchu, čichu, chuti

•  záchvatovité stavy -  intermitentní neurologické symptomy. Jasný začá
tek a konec, mezi záchvaty dobrý stav. Může jít o poruchy vědomí, ale 
i motorické nebo senzitivní poruchy

•  závratě

•  porucha vyšších kortikálních funkcí -  myšlení, paměti, porucha komu
nikace
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•  bolesti hlavy

•  poruchy vědomí různého typu

Během celé anamnézy si všímáme způsobu hovoru, intonace hlasu, výrazu 
v obličeji, mimiky. Měli bychom si udělat úsudek nejen o nemoci, ale také
o nemocném. Někdy je anamnéza chudá v důsledku intelektové neschop
nosti nebo sociální bariéry.

Rozvoj symptomatiky a dosavadní průběh často nasvědčují určité etiolo- 
gii chorobného procesu. Akutní rozvoj v průběhu sekund nebo minut je 
častý u vaskulárních afekcí, rozvoj trvající minuty a hodiny nasvědčuje eti- 
ologii metabolické. Rozvoj během hodin až dnů bývá u zánětlivých i me- 
tabolických afekcí, rozvoj v průběhu dnů až týdnů u některých infekcí 
a expanzivních procesů, rozvoj v průběhu měsíců až let bývá u pomalu ros
toucích tumorů nebo degenerativních procesů. Důležité jsou iatrogennípo
ruchy -  označují se tak různé poruchy, které vznikly v souvislosti s činností 
zdravotníků a nesouvisí přímo s vlastním onemocněním. Může jít o kom
plikace vyšetřovacích výkonů, operací, vedlejší projevy léků, ale i psycho- 
genně podmíněné poaichy v důsledku negativně působících projevů 
a postojů ze strany lékaře nebo středního a nižšího zdravotnického perso
nálu -  iatropatogenní působení.

Až po anamnéze nynějšího onemocnění doplňujeme anamnézu rodinnou 
(RA). Zjišťujeme výskyt závažnějších chorob, příčiny a věk případného 
úmrtí rodičů a někdy i širšího příbuzenstva. Význam RA je nejen při vý
skytu dědičných chorob, ale i multifaktoriálních rizikových faktorii. Při 
hodnocení je nutno rozlišovat mezi RA negativní a nekompletní (nedosta
tečná informace).

Při osobní anamnéze (OA) se pokud možno informujeme již o průběhu tě
hotenství matky, porodu a poporodním vývoji. Tyto informace jsou vý
znamné především u dětí. Chronologicky zjišťujeme všechny významnější 
choroby od dětství i jejich průběh. Pozornost věnujeme zejména nemocím, 
které si vyžádaly hospitalizaci nebo soustavnější léčbu, operacím, úrazům, 
zejména hlavy a páteře. Vždy zjišťujeme současnou přítomnost jiných cho
rob, zejména systémových a užívání léků. Některé projevy mohou být dů
sledkem vedlejších nebo i toxických projevil různých léků, jindy může jít
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i o abstinenční příznaky při návyku. Nezbytnou součástí je i alergická ana
mnéza a abusus návykových látek (alkohol, kouření). U žen se informuje
me o základní gynekologické anamnéze (menses, těhotenství, porody, 
potraty, klimax, užívání kontraceptiv).

Pracovní anamnéza (PA) zjišťuje současné zaměstnání (konkrétní druh 
a způsob vykonávané práce), které je důležité nejen pro možnou souvislost 
s onemocněním, ale i s ohledem na posouzení pracovní schopnosti při ny
nějším onemocnění. Zjišťujeme i event. dřívější zaměstnání.

Do sociální anamnézy patří zhodnocení současných rodinných a sociálních 
poměřil.

Anamnéza je více jak polovina diagnózy, a proto po jejím ukončení by
chom měli mít základní rámcovou představu o nemocném a jeho chorobě,
o postižení určitého systému i o základní diferenciální diagnóze.

OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ
Celé vyšetření provádíme systematicky, pečlivě a cíleně podle anamnézy. 
Jeho základní úlohou je identifikace léze. Objektivní vyšetření začíná již 
během anamnézy, kdy sledujeme vzhled nemocného, řeč, spolupráci při vy
šetření, psychický stav, náladu, chování, motorickou aktivitu i funkce men
tální -  kognitivní (poznávací -  řadíme sem orientaci, myšlení, pozornost, 
úsudek, paměť i náhled na nemoc). Psychickými poruchami se sice zabývá 
psychiatrie, ale základní posouzení psychiky je nezbytné u každého neuro
logického vyšetření.

Při hodnocení psychiky posuzujeme: •  vnímání (halucinace, iluze),
•  afektivitu (deprese, euforie, snížení afektivity -  apatie, abulie), •  paměť,
•  myšlení (zpomalené -  bradypsychismus, inkoherentní -  nesouvislé, roz
tříštěné, někdy zmatené, perseverace -  ulpívání na určitém problému), •  in
telekt, •  jednání (útlum nebo naopak agitovanost). Pečlivě je nutno 
posoudit stav vědomí. Pro psychózu svědčí porucha poznávacích funkcí 
především pro výskyt bludů, halucinací nebo iluzí. Pro zmatenost svědčí 
porucha orientace, pozornosti, myšlení a paměti. Jde o kvalitativní poruchu 
vědomí. U pouze inkoherentního myšlení je plná lucidita. U deprese je 
v popředí únava, slabost, nespavost, nechutenství, zácpa a špatná koncen
trace pozornosti.



Každého nemocného zásadně vyšetřujeme svlečeného, protože i v neurolo
gii základní vyšetřovací způsob je aspekce. Systém vyšetření je „od hlavy 
k patě“, vždy jej dodržujeme, abychom na nic nezapomněli. Základní in
formaci získáme sledováním chůze, které se všímáme již na začátku vyšet
ření, při příchodu do ordinace.

Hlava -  všimneme si tvaru lebky, zejména nápadných odchylek od nor
málního (mezocefalického) tvaru, impresí a jizev, zejména pooperačních. 
Význam může mít lokalizovaná poklepová bolestivost. Mozkové nervy vy
šetřujeme v pořadí I.-XII.
n. I.- obvykle jen dotazem se informujeme na čich, při podezření na poru
chu vyšetřujeme cíleně každou stranu zvlášť. Nemocný při zavřených očích 
rozpoznává známé aromatické látky (mýdlo, káva), které mu přikládáme 
k nosní dírce. Přesné instrumentální vyšetření čichu se nazývá olfaktometrie.

n. II. -  informujeme se o vizu a orientačně vyšetříme zorné pole -  perime- 
tr (obr. 28). Podrobné vyšetření včetně očního pozadí provádí oftalmolog.

Obr 28. Orientační vyšetření perimetru. Samostatně testujeme horní i dolní kvadranty (ukazujeme 
různý počet prstů). Nemocný se nám musí dívat do očí a nikoli na ruku!

n. III., IV., V I. -  okohybné nervy. Sledujeme symetrii a šíři očních štěrbin
-  užší je u ptózy (léze n. III., Homerův sy), širší u protruze bulbu, ale i pe
riferní parézy n. VII. Vyšetříme postavení bulbů, pohyb všemi směry, ne
mocný sleduje náš prst necelý 1 m před očima, zjišťujeme strabismus, 
diplopii, nedotahování bulbu některým směrem. Normálně jsou bulby ve 
středním postavení, volně pohyblivé všemi směry. Současně si pečlivě



v krajních polohách všímáme, zda není přítomen nystagmus (přestože pat
ří k systému vestibulámímu). Normální zornice jsou středně veliké, 
okrouhlé, izokorické (stejně veliké), asymetrie se nazývá anizokorie. 
Asymetrie zornic s rozdílem 0,3-0,5 mm se může vyskytovat i u normál
ních osob. Vyšetříme přímou i nepřímou fotoreakci a reakci zornic na kon
vergenci (kdy dochází rovněž k mírnějšímu zúžení zornice).

n. V. -  vyšetříme kožní citlivost ve všech větvích, především algickou 
a taktilní. Porucha může být někdy patrna jen na sliznici (horní patro, dás
ně). Komeální reflex -  vatiěkou se lehce dotkneme rohovky (nikoli jen spo- 
jivky) a reflexní odpovědí je mrknutí. Nutno rozlišit poruchu aferentní 
(trigeminus) a eferentní (facialis). Význam má především asymetrie, jed
nostranné snížení a vyšetření reflexu u nemocných v bezvědomí. 
Pohmatem zjistíme trofiku žvýkacího svalstva -  maseterů při zatnutí zubů 
a jejich sílu při pokusu o otevření úst -  dolní čelisti -  proti odporu. Při jed
nostranné lézi motorické části trigeminu se dolní čelist při otevření úst 
uchyluje na stranu léze. Maseterový reflex se vybaví poklepem na dolní če
list přes lopatičku položenou na dolní stoličky a odpovědí je kontrakce ma- 
seteru a přivření úst.

n. VII -  všímáme si mimiky •  klidové, •  bezděčné (mimovolní) při hovo
ru s nemocným, hlavně symetrie úst a nazolabiálních rýh, symetrie mrká
ní, a •  voln í-na  naši výzvu: pokrčit čelo, udělat vrásky, zavřít oči, sešpulit 
ústa, zahvízdat, usmát se, nafouknout tváře, vycenit zuby, napnout krk (pla- 
tysma). Sledujeme hlavně asymetrie, ale pozor na častou lehkou fyziolo
gickou asymetrii obličeje. U lehčích poruch je třeba zkusit sevření očních 
víček proti odporu a zjistit tak snížení svalové síly.

Axiální reflexy: r.nazopalpebrální (trigemino-facialisový), vybaví se pokle
pem na kořen nosu a odpovědí je mrknutí. Je fyziologicky přítomen po ce
lý život. Sledujeme opět především asymetrii.

R. labiální se vybavuje lehkým poklepem na rty a odpovědí je jejich seš- 
pulení. Jeho vystupňováním je r. sací -  vybavuje se lehkým přejetím nebo 
dotykem rtů a odpovědí je sešpulení rtů. Labiální i sací reflex je fyziolo
gický u kojenců, s rozvojem a myelinizací frontální kůry postupně zaniká.
V dospělosti jejich přítomnost je patologická a nasvědčuje lézi čelního la
loku.
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Chvostkův příznak -  při poklepu na n. VII. před tragem se někdy vybaví 
klonický záškub ústního koutku. Nejde o reflex, ale projev zvýšené idione- 
urální dráždivosti, která bývá u tetanických syndromů (spasmofilníi neuro- 
patie).

Případnou poruchu chuti zjišťujeme orientačně dotazem, podrobné objek
tivní vyšetření se nazývá gustometrie.

n. VIII. -  vyšetření sluchu provádíme orientačně, přesné audiometrické 
vyšetření náleží do oboru ORL. Vyšetření vestibulárního systému provádí
me při vyšetření jiných partií -  patří sem nystagmus, tonické úchylky (kon
četiny -  Hautant) a vyšetření stoje a chůze (Romberg, Unterberger). Někdy 
se vyšetřuje zkouška ukazováním (stíhání cíle v prostoru) podle Báránye -  
nemocný se snaží poslepu dotknout určeného cíle, např. prstu vyšetřující
ho. Podrobné vyšetření vestibulámí reaktivity se provádí instrumentálně 
drážděním vestibulárního ústrojí (zkouška rotační a kalorická studenou ne
bo teplou vodou) a přesnou registrací nystagmu -  elektronystagmografií. 
Zjištění vestibulární hypo nebo areflexie, jedno či oboustranné, má v dia
gnostice vestibulámích poruch velký význam.

n. IX.-XI. -  postranní smíšený systém vyšetřujeme společně. Zjišťujeme 
postavení patrových oblouků a uvuly v klidu i při fonaci a vyšetříme dávi
vý reflex. Význam má hlavně jeho jednostranné snížení nebo vyhasnutí. 
Pozornost věnujeme polykání a řeči (dysfagie, nazolalie). Při postižení ze
vní větve n. XI. je pokleslé rameno a oslabena jeho elevace.

n. XII. -  aspekcí sledujeme trofiku a postavení jazyka v ústech i při plaze
ní (normálně je ve střední čáře), všímáme si pohyblivosti a stranových 
úchylek.

Hodnotíme řeč a její poruchy (afázie, dysfázie, dysartrie, dysfonie). 
Vyšetřujeme spontánní řeč, běžnou konverzační mluvu, výbavnost slov, 
opakování slyšeného, předříkaných slov, zda nemocný rozumí mluvené ře
či (zda správně provádí naše příkazy, ukazuje předměty na výzvu), správně 
pojmenovává různé předměty a jestli rozumí psané řeči -  čtení.

Při vyšetření krku sledujeme držení hlavy (fixované držení u některých 
tumorů zadní jámy lební), aktivní i pasivní hybnost krční páteře, meninge- 
ální příznaky a palpačně i auskultačně pulzaci karotid (šelesty u stcnóz).



Horní končetiny -  sledujeme vzhled, držení a trofiku svalstva. Tonus vy
šetřujeme především při pasivním pohybu v jednotlivých kloubech a hod
notíme odpor, který je pohybu kladen. Svaly vyšetřujeme také palpačně 
(zjistíme hlavně hypotonii a konzistenci svalu). Palpujeme průběh nervo
vých kmenů, brachiální plexus v nadklíčkové jamce (Erbův bod) a n. ulna- 
ris v loketním sulku. Důležité je podrobné vyšetření hybnosti -  jednak 
aktivní, tj. pohyby provádí nemocný sám na naši výzvu, jednak pasivní, 
kdy sami pohybujeme relaxovanou končetinou. Při poruše aktivní hybnos
ti může jít o parézu, kdy pasivní hybnost je neporušena, nebo o kontraktu- 
ru kolem kloubu nebo i ankylózu, kdy bude i porucha hybnosti pasivní. 
Hybnost může být omezena i pro bolest. Důležité je vyšetřit všechny zá
kladní pohybové segmenty -  rameno, loket, zápěstí, ruku a prsty (obr. 29).

abdukce paže flexe v lokti

Obr 29. Vyšetření hybnosti s svalové síly některých segmentů na HK
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Dobrou orientační zkouškou o hybnosti ruky je vytvoření špetky (všechny 
prsty k sobě). Lehká porucha motoriky se projeví jen zhoršenou obratností 
prstů. Vyšetřujeme ji prováděním střídavé flexe a extenze ukazováku proti 
palci (poklepávání ukazovákem na palec). Tato zkouška je také základním 
testem pro vyšetření hypokineze -  zjišťujeme zpomalení pohybu (bradyki- 
neze) a snižování amplitudy pohybových exkurzí. Bradykinézu zjišťujeme 
také při opakovaných alternujících pohybech, např. pronace a supinace, fle
xe a extenze -  poklepávání na stůl apod.. K vyšetření hybnosti patří i vy
šetření svalové síly, vždy alespoň orientačně stiskem ruky a extenze prstů, 
ale nejlépe opět ve všech základních segmentech. „Normální“ síla je však 
individuálně velmi variabilní, závisí na věku, pohlaví i fyzické kondici. 
Lehká paréza může mít zachován normální rozsah hybnosti, ale jen sníže
nou svalovou sílu.

Sílu jednotlivých svalů nebo spíše skupiny agonistických svalů, které pro
vádějí určitý pohyb, kvantifikujeme podle svalového testu do následují
cích 6 stupňů:

0 -  žádný pohyb, plegie příslušeného vyšetřovaného segmentu

1 -  svalový záškub, viditelná nebo hmatná kontrakce bez lokomočního
efektu

2 -  pohyb je možno provést s vyloučením gravitace

3 -  pohyb je možno provést i proti gravitaci

4 -  pohyb je možno provést i proti kladenému lehčímu odporu

5 -  normální síla, pohyb se provede i proti odporu

Jako porucha hybnosti může někdy imponovat apraxie (porucha stereotyp
ních pohybů, ve kterých máme praxi), kterou nejlépe testujeme používáním 
některých nástrojů běžné denní potřeby (hřeben, klíče) a při oblékání.

Na HK vyšetřujeme následující fyziologické šlachookosticové reflexy:

•  bicipitální (segmentová inervace C5-6) -  poklepem na šlachu bicepsu 
v loketní jamce vybavíme flexi předloktí

•  brachioradiální (radiopronační, styloradiální -  segment C6) -  pokle
pem na hranu distální partie radia vybavíme flexi v lokti s pronací



•  tricipitální (segment Cl) -  poklepem na šlachu tricepsu vybavíme ex
tenzi předloktí

•  flexorů prstů (segment C8) -  poklepem na šlachy flexorů voláme v zá
pěstí vybavíme flexi prstů.

Sledujeme symetrii, kvalitu a intenzitu reflexních odpovědí -  snížení je hy- 
porcflexie, vyhasnutí areflexie a zvýšení hyperreflexie. Při zvýšených re
flexech je odpověď rychlá, briskní, může být rozšířená zóna výbavnosti 
(např. flexi v lokti vybavíme i při poklepu na šlachy flexorů na zápěstí) 
a víceěetná odpověď -  polykinetická. Snížení nebo vyhasnutí jednotlivých 
reflexů odpovídá lézi uvedeného segmentu. Sumárně je označujeme jako 
reflexy C5/8.

K jemnější detekci motorického deficitu se vyšetřují následující zkoušky, 
které se nazývají pyramidové jevy paretické (zánikové) -  označují se 
jmény autorů:

•  Mingazzini -  obě HK drží nemocný při zavřených očích v předpažení 
a pronaci, sledujeme případnou instabilitu a pokles (drží minimálně 
30 sek.). Klesá celá HK. Pokud je patrný pouze pokles ruky, jde o pří
znak Hanzalův. Pokud se HK (někdy jedna více) uchylují do strany, jde
o pozitivní příznak Hautantův (tonické úchylky končetin u vestibulární 
poruchy).

•  Rusecký -  obě HK opět v předpažení, ale s maximální dorzální flexi 
rukou (obdobně se testuje asterixis). Pozitivní je při poklesu ruky 
(obr. 30).

•  Dufour -  obě HK v předpažení, ale maximální supinaci. Na postižené 
straně se HK stáčí do pronace a často je patrný i pokles (obr. 31).

•  Barré -  obě HK v přepažení s dlaněmi přivrácenými k sobě a maximál
ní abdukcí prstů. Na postižené straně je abdukce menší.

•  fenomen retardace -  provádí se současně stejný pohyb oběma HK (na
př. elevace do vertikály) a postižená končetina se opožďuje.

Pyramidové jevy paretické mohou být pozitivní při lézi centrálního i peri
ferního neuronu, detekují jen parézu, nikoli její typ.
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Obr 30. Zkouška Ruseckého

Pyramidové jevy spastické (dříve nazývané iritační) jsou polysynaptické re
flexy a bývají pozitivní u léze centrálního motoneuronu postižení centrálního 
motoneuronu. Podle některých autorů však nejde ve skutečnosti o patologic
ké reflexy, ale jen důsledek hyperreflexie r. flexorů prstů. Patří sem příznaky:
•  Hoffmann (Hoffmannův příznak) -  při přebmknutí přes 3. prst se vy

baví flexe a lehká opozice palce
•  Juster (čti „žister“) -  při podráždění kůže hypothenaru ostřejším před

mětem směrem od zápěstí pod prsty se vybaví lehká opozice palce.

Mozečkové funkce vyšetřujeme zkouškou taxe prst-nos: při zavřených 
očích se má nemocný dotknout špičkou prstu špičky nosu. Výchozí polo
hou je opět předpažení a pohyb má být prováděn pomalu. Samozřejmým



předpokladem tohoto vyšetření je Zachovalá hybnost. U mozečkové poru
chy je pohyb nekoordinovaný, rozkolísaný (ataxie), což se směrem k cíli 
stupňuje a cíl se často přestřelí (hypermetrie). Současně můžeme pozorovat 
intenční tremor. Třes nemusí být vždy manifestní a provokuje se jen při za
tížení horní končetiny předmětem (např. šálkem čaje nebo lžící s polév
kou). Při paréze je pobyb pomalý a někdy nedosáhne k cíli (hypometrie). 
Diadochokinéza je schopnost koordinovaně provádět střídavé -  alternují
cí pohyby, vyšetřujeme otáčení předpažených HK do supinace a pronace. 
Porucha koordinace je adiadochokinéza, lehčí dysdiadochokinéza. Při pa- 
réze je koordinace zachována, ale pohyb má menší exkurze -  hypodiado- 
chokinéza. Při neocerebelární poruše je citlivá zkouška písma.

Na hrudníku i břiše sledujeme aspekcí anatomické odchylky a pooperač- 
ní jizvy. Fyziologické kožní břišní reflexy vybavujeme lehkým škrábnu
tím na břišní stěně a vyvoláme viditelný stah břišního svalstva (obr. 32). 
Vyšetřujeme reflex epigastrický (segment Th 7-8), mezogastrický (Th 
9-10) a hypogastrický (Th 11-12). Fyziologicky bývají kožní břišní refle
xy často snížené až vyhaslé u ochablé břišní stěny a obézních nemocných.

Reflex kremasterový (segment L I-2) -  škrábnutím na horní vnitřní části 
stehna nebo stiskem distální části adduktorů nad kolenem vyvoláme eleva- 
ci varlete na téže straně.
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Reflex anální je slizni ční (S3-5) -  při podráždění ostřejším předmětem sliz- 
nice anu vyvoláme stah análního sfínkteru.
Dolní končetiny mají obdobný vyšetřovací postup jako horní. Posuzujeme 
v/liled, držení, trofiku svalstva, tonus, aktivní i pasivní hybnost a svalovou 
silu (obr. 33). Základní orientaci o motorice přináší vyšetření chůze, ze
jména po špičkách, patách a vstávání ze dřepu. Jemnou motoriku a akine- 
/u zkoušíme poklepáváním nohou jako do taktu.

flexe kyčle

flexe v koleně extenze v koleně

dorzální flexe plantární flexe

Obr 33. Vyšetření hybnosti s svalové síly některých segmentů na DK
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Šlachookosticové reflexy DK, které sumárně označujeme L2/S2:

•  patclární (segmenty L2-4) -  poklepem na ligamentum patellae vyvolá
me kontrakci m.quadrieeps a extenzi bérce. Nejlépe se vyšetřuje u leží
cího nemocného s pokrčenými končetinami

•  šlachy Achillovy (L5-S2) -  poklep na šlachu vyvolá plantámí flexi nohy

•  medioplantární (L5-S2) -  poklep do středu planty vyvolá plantámí fle
xi. Pro výbavnost reflexu je nutná relaxace, ale přitom základní tonické 
napětí lýtkových svalů, které dosáhneme pasivní dorzální flexí nohy.

Při nízkých reflexech musíme použít některé facilitační manévry, pro pate- 
lámí r. manévr Jendrassikův (nemocný silou táhne od sebe zaháknuté prs
ty obou rukou), pro r. šl. Achillovy a medioplantární lehkou aktivní 
plantámí flexi.

Při hyperreflexii můžeme vybavit klonus, nejlépe patrný při vyšetření 
r. medioplantárního, kdy místo jediného dochází k opakovaným klonickým 
záškubům. Někdy vybavíme nožní klonus pouhou prudkou dorzální flexí 
nohy nebo klonus pately prudkým stažením pately distálně.

Mezi pyramidové jevy paretické (zánikové) na DK patří:

•  Mingazzini -  vleže na zádech drží nemocný při zavřených očích DK 
zvednuté a flektované do pravého úhlu. Na straně parézy dochází k po
klesu.

•  Barré -  vleže na břiše drží nemocný flektované bérce do pravého úhlu. 
Variantou je zkouška šikmých bérců (45°) a opět sledujeme event. po
kles.

•  fenomen retardace -  vleže na břiše při provádění flexe a extenze v ko
leních kloubech se postižená končetina při pohybu opožďuje.

Kožní plantární reflex (L5-S2) vybavujeme ostřejším podrážděním zevní 
strany planty, odpovědí (fyziologickou) je flexe všech prstů.

Pyramidové jevy spastické na DK jsou především extenzní -  odpovědí 
(abnormní) je dorzální flexe (extenze) palce, někdy s abdukcí prstů.

•  základní je příznak Babinskiho, což je inverzní odpověď fyziologického 
kožního plantámího reflexu (obr. 34). Po ostrém podráždění planty dojde
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k extenční odpovědi. Při výrazných spastických projevech dojde součas
ně k dorzální flexi nohy i flexi v kolenním a kyčelním kloubu -  příznak 
trojflexe. Extenze palce bez podráždění, spontánní, je příznak Sicardův.

Obr 34. Fyziologická flekčni a patologická extenční (inverzní) odpověďplantárního kožního reflexu

•  Chaddock (čti „Čedok“) -  extenční odpověď vybavíme ostrým podráž
děním za zevním kotníkem.

•  Oppenheim -  při současném tlaku jedeme prsty po hraně tibie směrem 
dolů.

Kromě uvedených extenzních jevů byly dříve udávány i spastické jevy 
flexní -  odpovědí je flexe prstů. Tyto příznaky se opět nepovažují za jed
noznačně patologické reflexy, ale obdobně jako na HK za zvýšenou odpo
věď myotatického reflexu.

Taxi vyšetřujeme zkouškou pata-koleno: při zavřených očích si nemocný 
dá patu na druhé koleno a sjíždí po tibii směrem dolů (obr. 35). Při ataxii je

Obr 35. Vyšetřeni taxe na DK



pohyb nekoordinovaný, rozložený (nejprve extenduje nataženou DK a pak 
teprve řlektuje směrem ke kolenu), někdy přestřelí (hypermetrie), výrazné 
potíže jsou při sjíždění po tibii.
Napínací manévry bývají pozitivní při dolních bederních a sakrálních ko
řenových syndromech. Klasický je manévr Laségueův, kdy pasivně zvedá
me extendovanou dolní končetinu a posuzujeme úhel, od kterého se 
provokuje bolest, pro kterou nelze v pohybu pokračovat. Pokud při elevaci 
DK vyprovokujeme bolest v kontralaterální DK, jde o tzv. zkřížený 
Laségue. U některých pacientů v důsledku zkrácení stehenních flexorů do
chází při vyšším úhlu k pocitu tahu až tupé bolesti v podkolení, což není 
jev patologický a označuje se jako pseudolaségue.

Fenomen palce je izolovaná zkouška síly m. extensor hallucis longus. 
Nemocný provádí dorzální flexi palce proti našemu odporu a na straně lé- 
ze je síla snížená (obr. 36). Jeho vyšetření je důležité u kořenových syn
dromů, izolovaný pozitivní fenomen palce (snížená síla) je projevem 
kořenového postižení L5.

Obr 36. Fenomen palce -  zkouška síly m. extensor hallucis longus

Vzhledem k časté diferenciální diagnostice mezi kořenovými syndromy 
(LS syndrom) a postižením kyčelních kloubů (koxartróza) je důležité peč
livě vyšetřit pasivní hybnost kyčelních kloubů, především vnitřní a zevní 
rotaci.

Dotazem zjistíme stav sfinkterů (retence či inkontinence moči a stolice). 
U některých bolestivých stavů (LS syndromy) se někdy nemocný nemůže 
vymočit, ale jde o mechanismy reflexní a nemožnost dobře použít břišní lis, 
nejde o pravou retenci. U podezření na retenci moči je nutné vždy nemoc
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ného po pokusu o aktivní vymočení vycévkovat a zjistit tak reziduum v mo
čovém měchýři.

Vyšetření čití je důležitou součástí celého vyšetření a je třeba mu věnovat 
stejnou pozornost jako motorickému systému. Je zatíženo vždy určitou 
subjektivní chybou, nemá přesná objektivní kritéria při hodnocení a vyža
duje spolupráci nemocného s vyšetřujícím. Čití posuzujeme jednak orien
tačně na celém těle, jednak k jeho vyšetření přistupujeme již cíleně podle 
anamnézy a dosavadního vyšetření. Vyšetřujeme při zavřených očích, vždy 
alespoň základní kvality z oblasti čití povrchového (především algické, ale 
i taktilní) a hlubokého (polohocit, vibrace) a aktivně hledáme poruchu čití. 
Srovnáváme předpokládanou normální část s případnou oblastí s porušenou 
citlivostí, především levou a pravou stranu (hemisferální léze), horní 
a dolní polovinu těla (hranice poruchy čití u míšních lézí), proximální 
a distální oblasti končetin (polyneuropatický typ poruchy čití) nebo na kon
četinách jednotlivé areae radiculares nebo nervinae. Někdy je důležité peč
livě vyšetřit poruchu čití v perianogenitální oblasti, které zabezpečují 
nejkaudálnější míšní segmenty S3-5 (často bývají současně i sfinkterové 
poruchy). Polohocit a pohybocit vyšetřujeme především akrálnč na prstech 
nohou nebo rukou). Podle potřeby doplňujeme vyšetření čití termického.
Vyšetření páteře: aspekcí stoje sledujeme statiku páteře, držení, fyziolo
gická zakřivení (krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní lordóza), která 
mohou být akcentována nebo naopak vyhlazena, sledujeme osu páteře 
a případnou skoliózu. Důležité je vyšetření dynamiky páteře, pohyblivosti 
v jednotlivých úsecích. Vyšetřujeme aktivní i pasivní hybnost ve všech zá
kladních rovinách -  předklon -  anteflexe, záklon -  retroflexe, úklony -  in- 
klinace a rotace. Sledujeme rozsah pohybu, provokaci bolesti, rozdíl mezi 
omezením hybnosti aktivní a pasivní a všímáme si, zda se především při 
předklonu páteř rozvíjí a vytváří plynulý oblouk. Při omezeném rozvíjení 
určitého úseku páteře zjišťujeme funkční blok. Pozornost je třeba věnovat 
paravertebrálnímu svalstvu, kde při bolestivých stavech bývají reflexní 
spasmy -  kontraktury. Významná může být lokalizovaná poklepová boles
tivost. Hyperalgetické zóny (HAZ) jsou oblasti, kde nemocný udává zvý
šenou citlivost na bolestivé nebo i nebolestivé podněty (bolest při 
intenzivnější palpaci). HAZ jsou časté hlavně v oblasti šíjového svalstva 
a trapezů.
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Vyšetření stoje je zaměřeno na poruchy rovnováhy. Je třeba vždy respek
tovat kontraindikace stoje nebo chůze (např. subarachnoidální krvácení) 
nebo tíži neurologického nálezu, kdy je nemocný stoje neschopen (hemip- 
legie). Vyšetřujeme stoj I, což je normální mírně rozkročený postoj, stoj II
-  paty i špičky u sebe a stoj III, kdy jsou paty i špičky u sebe a zavřené oči. 
Sledujeme kolísání a úchylky do stran -  titubace -  od pomyslné vertikály
i schopnost kompenzace úchylek a vyrovnávání těžiště, což se projeví zvý
šenou hrou šlach na dorzu nohou (při vyšetření stoje se díváme na hlavu
i na nohy). Všímáme si rozdílů poruch při zavřených a otevřených očích, 
zda případná úchylka je stále jedním směrem a je-li závislá na poloze hla
vy. Pokud dochází k výraznému zhoršení stoje při zavření očí s výchylkou 
od vertikály až k pádu, jde o Rombergův příznak (bývá pozitivní u poruch 
propriocepce, naopak negativní u mozečkových poruch).

Vyšetření chůze je důležitá část neurologického chorobopisu. Přináší ce
lou řadu velmi důležitých informací, protože chůze vyžaduje integraci 
řady systémů hybných, tonických, rovnovážných i aferentních a je do 
značné míry zautomatizována. Zde nejvíce platí, že nejlepším testem  
pro motorický systém je jeho sledování při běžné činnosti, normální 
aktivitě. Vyšetřením chůze vlastně neurologické vyšetření začíná -  posu
zujeme ji cíleně, již když nemocný přichází -  i končí. Rozlišuje se chůze
I, což je přirozená normální chůze, II -  se zavřenýma očima, samostatně 
se vyšetřuje někdy chůze po špičkách a patách a u poruch rovnováhy tan
demová chůze (provazochodecká -  chůze po linii systémem pata-špička). 
Všímáme si nejen dolních končetin, ale i držení celého těla, souhybů -  
synkinéz -  horními končetinami, udržování přímého směru a opět rozdí
lu mezi chůzí I a II.
Některé patologické typy chůze:

Antalgická -  při bolesti vyvolané zatížením jedné končetiny je omezen od
raz touto končetinou, takže při chůzi na ní nemocný napadá.

Paretická -  vzniká při oslabení -  paréze jedné nebo obou dolních konče
tin. Nemocný se nemůže dobře odrazit nemocnou končetinou, při chůzi na 
ni napadá, někdy ji táhne za sebou, někdy s ní dělá kratší kroky nebo ji ke 
zdravé jen přitahuje. Při ohraničené paréze nemocný není schopen jít po pa
tě nebo špičce (inervační oblasti n. peroneus a tibialis -  segmenty L5 a Sl),
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při lézi vyšších segmentů (n. femoralis -  segmenty L2-4) se podlamuje 
v kolenou a není schopen vystoupit na židli nebo do vyšších schodů. Chůze 
při váznoucí dorzální ílexi nohy se také nazývá kohoutí, nemocný nadměr
ně zvedá postiženou DK, došlapuje nejprve na špičku a pak na patu, takže 
připomíná stepování (stepáž).

Spastická -  postižená končetina je jakoby ztuhlá, chůze tvrdá, končetina 
se těžko odlepuje od podlahy, více s ní přidupává, těžko flektuje v kole
ním kloubu, těžko končetinu zvedá a proto při přesunu spastické končeti
ny dopředu provádí zevní cirkumdukci. Velice často se spasticita projeví 
právě až při vyšetření chůze nebo je mnohem výraznější, nežli se nám 
zdálo při vyšetření vleže. Kombinací obou uvedených typů vzniká chůze 
spasticko-paretická.

Častá je hemiparetická chůze se semiflekčním držením HK a extenčním 
DK, chyběním souhybů na HK a cirkumdukci DK. U hysterické hemiparé- 
zy nemocný „táhne nohu za sebou“, chybí cirkumdukce a HK většinou vi
sí podél těla.

Ataktická mozečková chůze je o širší bazi, nejistá, s titubacemi do stran, 
jindy s hypermetrickými kroky a tremorem trupu (analogie intenčního tre- 
moru). Při současné spasticitě má chůze charakter spasticko-ataktický.

Parkinsonská chůze se projevuje kratšími kroky s obtížným startem 
a změnou směru, semiflekčním držením trupu a chyběním souhybů HK 
(v počátečních stavech může být postižena jen polovina těla -  hemi- 
parkinsonský syndrom). Podobná bývá stařecká chůze, pomalá s krát
kými kroky (bradybázie, brachybázie), často nejistá s větší tendencí 
k pádům. V pokročilých stavech dojde až k neschopnosti chůze i stoje 
(abázie-astázie), přestože vleže na lůžku není patrna výraznější porucha 
hybnosti DK.

U konverzních (hysterických) poruch je chůze bizarní, tendence k pádu je 
vždy na stranu očekávané záchrany, je vždy výraznější, má-li nemocný 
publikum, nežli když je sám. Nejistá chůze často kontrastuje s úzkou bazí, 
která má charakter až chůze provazolezecké.



kde bychom měli posoudit, které příznaky jsou více a které méně význam
né (tříděni dat). Kombinace jednotlivých subjektivních příznaků i objek
tivních projevů a jejich intenzita a charakter vzniku nasvědčují více 
postižení určité oblasti nebo systému (identifikace lézě) nežli přímo choro
bě. Zhodnocením a rozborem jednotlivých příznaků (semiologie) se snaží
me o základní syndromologickou diagnózu (např. spastický syndrom 
LDK, hemiparéza, paraparéza ap.) a lokalizaci léze. Postupujeme podle ná
sledujících otázek:

1. Je přítomna porucha nervového systému?

2. Jde o lézi centrální nebo periferní?

3. Pokud jde o lézi centrální, jde o lézi mozkovou nebo míšní?

4. Pokud jde o lézi mozkovou, jde o lézi supra nebo infratentoriální, hemi- 
sferální -  kortikální nebo subkortikální, kmenovou nebo mozečkovou?

5. Pokud jde o lézi míšní, jde o postižení systémové nebo lokalizované?

6. Jde o lézi centrální, kterou nelze lokalizovat? Je disseminovaná?

7. Pokud jde o lézi periferní, jde o lézi vícečetnou nebo lokalizovanou?

U periferních neuropatií je častější distální slabost, převažuje na dolních 
končetinách a většinou je doprovázena i senzitivními příznaky. Většina po- 
lyneuropatií, alespoň v jejich začátku, je často asymetrická. Pro koře
novou lézi je typická bolest a symptomatika postižení jednotlivých derma- 
tomů a myotomů. Pro identifikaci svalové léze -  myopatie, je typická 
proximální symetrická slabost bez poruchy čití. Pro poruchu nervosvalo- 
vého spojení je typická únava a slabost v závislosti na fyzické aktivitě, 
která se zlepšuje po odpočinku.

Míšní léze je charakterizována oboustrannou symptomatikou, hranicí po
ruchy čití, distální symetrickou a spastickou slabostí a poruchami sfinkterů. 
Vzhledem k tomu, že většina vláken pro dolní končetiny je lokalizována 
laterálně, jsou podstatně snadněji a dříve komprimována a proto spinální 
léze častěji a více postihují dolní končetiny nežli horní.

Pro kortikální léze dominantní hemisféry je typická afázie, pro nedomi- 
nantní hemisféru především neglect syndrom nebo poruchy zrakové a pro
storové orientace. Kortikální léze mívají většinou inkompletní hemiparézu,
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která postihuje zejména obličej a horní končetinu (více extenzory), kdežto 
subkortikální léze mají kompletní hemiparézu se stejným postižením hor
ní i dolní končetiny. Porucha čití je typická především pro subkortikální po
stižení, protože pro senzitivní percepci je důležitý talamus, ale nikoli už tak 
výrazně mozková kůra. Při kortikálních lčzích vznikají většinou komplex
nější senzitivní poruchy (parietální lalok). Pro zrakové poruchy je rovněž 
typická subkortikální lokalizace.
Pomocí těchto otázek stanovíme topickou diagnózu a základní pracovní 
diagnózu včetně diferenciálního diagnostického rozboru a návrhu pomoc
ných vyšetření.

Difúzní nebo disseminované léze mozku se označují jako encefalopatie, 
míchy jako myelopatie. Mohou mít příčiny vaskulámí, traumatické, toxic
ké aj. Poruchy periferních nervů se označují jako neuropatie.

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ NEMOCNÝCH 
V BEZVĚDOMÍ

Je modifikované, limitované, protože můžeme vyšetřovat jen objektivní 
příznaky, které nevyžadují spolupráci nemocného.

[i První pozornost je třeba vždy věnovat vitálním funkcím. Sledujeme dý
chání, které může být klidné, normální, nebo naopak povrchní s projevy 
hypoventilace. Pozor na zapadající jazyk. U těžších mozkových lézí může 
být dýchání periodické s apnoickými pauzami /Chevne-Stokes)’. Stejně dů
ležité je vyšetření stavu oběhu, frekvence pulsu, rytmu a TK. Při selhává
ní vitálních funkcí je nezbytné urgentně zajistit volné dýchací cesty, 
podpůrné nebo umělé dýchání a ev. zevní srdeční masáž.
Hodnotíme hloubku bezvědomí, nejlépe Glasgowskou stupnicí reaktivi
ty, (tab. 6), která je jednoduchá, umožňuje kvantifikaci a sledování dyna
miky porušeného vědomí a dává i základní informaci o motorické 
ložiskové lézi (asymetrické reakce). Sledované úkony a odpovědi vždy od
povídají určitému počtu bodů. V podstatě jde aplikaci podnětu, jednak ver
bálních, jednak bolestivých a sledování odpovědi nemocného, která jc buď 
verbální nebo motorická.
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Tah. 6. Glasgowská stupnice poruch vědomí

•  Nemocný otevírá oči 
spontánně -  4 body 
na oslovení -  3
na bolest -  2 
neotevře -  1

•  Nejlepší slovní projev 
plně orientovaný -  5 bodů 
utlumený, zmatený -  4 
nepřiléhavá slova -  3 
nesrozumitelné zvuky -  2 
žádný -  1

•  Nejlepší motorická reakce (na bolest nebo výzvu) 
poslechne, vyhoví výzvě -  6 bodů
lokalizuje bolest, účelový pohyb -  5 
úniková reakce, obranná flexe -  4 
abnormní flexe (dekortikační) -  3 
extenční reakce (decerebrační) -  2 
žádná reakce -  1

Lehká porucha vědomí má 13 a více bodů, střední 9-12, těžká méně nežli 8.

Anamnéza, která je vždy pro diagnózu velmi důležitá, je často u nemoc
ných v bezvědomí velmi chudá. Snažíme se vždy dle možnosti získat ana
mnézu od rodinných příslušníků či svědků, zjistit okolnosti vzniku poruchy 
vědomí. Důležitá je traumatická anamnéza a známky traumatu na těle ne
mocného. Někdy je však obtížné určit, zda např. zjištěná odřenina nebo he- 
matom vznikly primárně úrazem nebo až pádem na zem při ztrátě vědomí. 
Je-li k dispozici objektivní anamnéza, zjišťujeme, zda se nemocný léčil na 
nějaké onemocnění, zda porucha vědomí vznikla náhle z plného zdraví ne
bo jí předcházely již nějaké potíže.

Vlastní objektivní neurologické vyšetření je limitované a jeho hlavním 
úkolem je odlišit ložiskovou strukturální poruchu mozkovou (např. nitro- 
lební krvácení, trauma) od difúzní metabolické léze. Dominantní význam 
má asymetrie nálezu, určení lateralizace a meningeálního syndromu.
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Začínáme pečlivou aspekcí svlečeného nemocného, kdy sledujeme polohu, 
držení končetin a spontánní motoriku. Někdy může být bezvědomí dopro
vázeno křečemi, které mohou být generalizované nebo jen parciální.

Na hlavě sledujeme postavení očních bulbů. tvar a reakci zornic, komeál- 
ní reflex a inervaci n, VII. -  sledujeme symetrii obličeje v klidu a grimasu 
při bolestivé reakci. Jako bolestivý podnět užíváme tlak pod úhlem mandi- 
buly. Vždy vyšetříme meningeální příznaky, především opozici šíje a pří
znak Kernigův. U hlubších poruch vědomí vyšetříme okuloceíálický 
případně okulovestibulámí reflex.
Na H K  i D K  sledujeme spontánní i provokovanouhybnost (reakce na no- 
ciceptivní podnět), svalový tonus, rychlost poklesu nebo pádu končetiny po 
j.ejím zvednutí (plegická končetina padá rychleji), z pyramidových jevů 
především reflex Babinskiho.
Z pomocných vyšetření je důležitý akutní biochemicky screening, toxiko- 
logické vyšetření, ze speciálních neurologických metodikJZLev. vyšetření 
likvoru.

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ NOVOROZENCŮ 
A KOJENCŮ
(děti do 1 roku věku)
Má určité zvláštnosti, protože je u něho důležitý i aspekt vývojový. Jde
0 specializované vyšetření oboru dětské neurologie, ale základní znalosti 
by měl mít každý lékař. Kojenec položený na bříško drží zvednutou hla
vičku v 1.-3, měsíci, vleže na zádech se otáčí na bříško ve 4. měsíci, v 5.-6. 
měsíci si sedá a leze, samostatně sedí kolem 8. měsíce, stojí s oporou ko
lem 9. měsíce, samostatně stojí a začíná chodit kolem 12. měsíce. Vždy je 
důležitá podrobná anamnéza od matky.
Při vyšetření je opět důležitá aspekce svlečeného dítěte, sledování spontán
ní motoriky a koordinované aktivity.
Na hlavě sledujeme postavení .očních bulbů. nystagmus, zornice a jejich re
akce a klidovou i provokovanou mimiku. Reflex sací je fyziologický do
1 roku věku. Důležité je palpační vyšetření dosud neuzavřené velké fonta- 
nely, která u syndromu nitrolební hypertenze je napjatá, vyklenutá a pulzu
je. Je třeba ji však vyšetřovat vsedě u klidného, neplačícího dítěte.
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Na končetinách-vyšetření reflexů nepřináší významnější informace, reflex 
Babinskiho může být fyziologicky přítomen až do 2 let.

Úchopový reflex se vybaví vsunutím předmětu nebo prstu do dlaně a dojde 
k jeho pevnému uchopení, je fyziologický do 6 měsíců. Důležité je vyšet
ření svalového tonu při pasivních pohybech. Hypotonie se projeví zvýše
nou exkurzibilitou a flexibilitou v kloubech. Vyšetřuje se příznak 
,,pásovce", kdy dítěti můžeme dát hlavu mezi nohy a příznak ,,šálový“, 
kdy horní končetinu lze ovinout kolem krku.

Při zkoušce visu uchopíme kojence v podpaží a zvedneme nad podložku. 
Do 6.-9. měsíce má DK pokrčené nebo naznačuje chůzové pohyby, pozdě
ji DK natahuje a hledá podložku. Všimneme si event. asymetrického drže
ní.

Reflex Moroův je výbavný od narození do 3 měsíců. Vybaví se podtržením 
podložky pod kojencem a dojde k rozhození horních končetin a obvykle 
k pláči,

U dětí nad 1 rok věku je již vyšetřovací postup obdobný jako u dospělých.
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KOMPLEMENTÁRNÍ 
(pomocná) vyšetření

Pomocná -  komplementární -  vyšetření jsou ve většině případů nezbytná 
pro stanovení správné diagnózy nebo její upřesnění. Indikujeme je vždy po 
náležité úvaze a cíleně podle klinického obrazu. Preferujeme vyšetření ne- 
invazivní, která jsou pro nemocného zcela bez rizika. U invazivních vyšet
ření musíme kvalifikovaně zvážit jejich rizika, možnost případných 
nežádoucích reakcí nebo komplikací, a zisk, který nemocnému tato vyšet
ření přinesou. Invazivní vyšetření by vždy měla přinést zásadní informace, 
významné pro další léčbu nemocného a vývoj jeho choroby.

Základním pomocným vyšetřením je biochemický screening -  FW, KO, 
glykémie, urea, kreatinin, jaterní testy, lipidy a další biochemické ukazate
le podle cílené indikace. V některých případech je důležité vyšetření lik- 
voru -  tenzimetrie i morfochemický rozbor.

Rtg vyšetření patří mezi zobrazovací metody. Provádí se rtg nativní -
prosté snímky -  (lebka, páteř), které nás informuje především o skeletu.

Hlavní zobrazovací metoda v neurologii, dnes již nepostradatelná, je CT -  
počítačová tomografie (obr. 37). Jde o jemnou tomografickou rtg metodu, 
kde se měří přesná absorpce rtg-průniku vyšetřovanou částí z mnoha růz
ných úhlů záření a rozdílný absorpční profil se zpracovává počítačem. 
Fyzikální hustota tkáně (denzita) se transformuje v denzitu různě vyjádře
né šedi (od bílé až po černou) a převádí na obrazovku. CT přímo zobrazí 
mozkovou tkáň, komorový systém a patologické změny zde přítomné (tu
mor, hematom, malacie, kontuzní ložisko ap.) se projeví změnou denzity 
(hustoty) zobrazené tkáně. Zobrazená ložiska mohou být hyperdenzní 
(= světlejší, typicky např. krvácení, kalcifikace) nebo hypodenzní (= tmav
ší, typicky např. malacie). Struktury vaskularizované nebo ložiska, kde je 
přítomna porucha hematoencefalické bariéry se mohou zvýraznit po
i.v.aplikaci kontrastní látky. Mluví se o postkontrastním zvýraznění nebo 
enhancementu (enhancement = angl. zvýraznění). CT patří mezi neinva-



Obr 37. Normální CT mozku -  axiální řezy. a -  rovina vertexu, b -  čelních rohů postranních komor, 
c — III. komory, d  -rovina pontu — zobrazena IV. komora a supraselární cisterny

živní vyšetřovací metody a při diagnostice mozkových lézí stojí dnes na pr
vém místě. Využívá se i v diagnostice spinálních lézí, především u změn 
obratlů, ale i v diagnostice hemií meziobratlových plotének. Změny ve 
spinálním kanálu je možno zvýraznit aplikací kontrastní látky subarachno- 
idálně (CT se obvykle provádí po předchozí PMG). CT se zobrazuje pře
vážně v rovině axiální, někdy frontální (obr. 38) a jeho výhodou je i krátká 
doba, která je třeba k provedení vyšetření.
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frontální -  koronálni

Modernější zobrazovací metodou je magnetická rezonance -  MR, při kte
ré se obraz vyšetřované oblasti získává počítačovým zpracováním pohybu 
vodíkových iontů v magnetickém poli. Výsledný MR signál je opět trans
formován do škály šedi a změny se projeví změnou intenzity signálu 
(obr. 39). Fyzikální princip M Rje dosti složitý a je třeba odkázat na výuku

Obr 39 Normální MR mozku -  axiální řez v různých sekvencích. A -  T I , B T2, C PD
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radiologie. Podle použité sekvence -  TI a T2 vážený obraz nebo proton- 
denzitně vážený obraz (nadále jen TI, T2, PD) mohou být struktury buď 
hyperintenzivní (světlejší) nebo hypointenzivní (tmavší). Obdobně jako 
u CT i u MR je možné kontrastní zvýraznění (enhancement) i. v. aplikova
ným gadoliniem, které mění magnetické chování protonových jader. MR je 
ještě citlivější nežli CT, zobrazí i takové změny mozkové tkáně, které se na 
CT neprokáží jako demyelinizaění a zánětlivá ložiska nebo lakunámí in
farkty. Její hlavní indikací jsou procesy v zadní jámě lební i různé léze spi- 
nální. MR se zobrazuje v rovinách axiální, frontální (koronální) a sagitální 
(obr. 40). Nevýhodou MR je delší doba potřebná pro vyšetření, nemožnost 
jeho použití při kardiostimulátoru a kovových implantátech a u klaustro
fobie.

Obr 40. Normální MR mozku -  TI. A -  rovina axiální, B frontální (koronální),
C -  sagitální

Zobrazení některých tkání na MR a CT:

Tkáň MR-T1 MR-T2 CT
kostěné struktury, kalcifikace tmavě tmavě světle
voda, likvor tmavě světle tmavě
infarkt tmavě světle tmavě
krev světle světle světle
tumor tmavě světle tmavě
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Speciálními metodami jsou CT angiografie (spirální CTA) a MR angio
grafie (MRA), které po i.v. aplikaci kontrastní látky mohou zobrazit cévní 
řečiště, CT hlavně extrakraniální, MR extra i intrakraniální.

Při angiografii (AG) se vstřikuje kontrastní látka do mozkových cév (ka- 
tetrizací přes a. femoralis nebo přímou punkcí a. carotis communis) a zo
brazí se cévní řečiště mozkové i přívodně cévy extrakraniální. Digitální 
subtrakční angiografie (DSA) využívá počítačovou techniku při které do
chází k potlačení detailů pozadí, takže lépe vyniknou zobrazené cévy, ze
jména v oblastech, kde dochází k sumaci se zobrazením skeletu. Hlavní 
indikací jsou cévní onemocnění, především detekce aneurysmat, trombo- 
tických uzávěrů a stenóz, ale i mozkové nádory. Jde o invazivní vyšetření, 
které musí být přesně indikováno jen tam, kde se očekává, že přinese roz
hodující údaje pro další léčebný postup.

Připerimyelografú (PMG) se kontrastní látka aplikuje do likvorových sub- 
arachnoidálních cest spinálního kanálu a zobrazí se prostory kolem míchy. 
Kontrastní látka se aplikuje buď cestou lumbální (po LP) nebo subokcipi- 
tální (nejčastěji laterocervikálním přístupem punkcí subarachnoidálního re
cesu mezi C l-2). Hlavní indikací jsou expanzivní procesy v páteřním 
kanálu, které způsobí různě výrazný defekt ve sloupci kontrastní náplně.

Dnes se jen ojediněle používápneumoencefalografie (PEG), kdy se cestou 
lumbální punkce aplikuje vzduch (zobrazí se jako projasnění -  negativní 
kontrast) do likvorových cest a zobrazí se tak komorový systém mozku.

Neinvazivní je rovněž ultrazvuková diagnostika -  ultrasonografie. Dnes 
se používá tzv. duplexní ultrasonografie (DUSG), která umožňuje dvojroz
měrné zobrazení tkání spolu s ultrazvukovým dopplerometrickým vyšetře
ním cév. Využívá se u kojenců, kde se vyšetření provádí přiložením sondy 
nad velkou fontanelu, a je tak možno zobrazit komorový systém, mozko
vou tkáň a částečně i cévní systém. Hlavní indikací je detekce hydrocefalu 
a krvácení do mozku. U dospělých jsou hlavní indikací cévní poruchy. 
Pomocí ultrazvukového vyšetření lze zobrazovat přívodně extrakraniální 
cévy v jejich krčním průběhu. Je možno získat informace o karotické ob
lasti, podklíčkové a vertebrální tepně i o krčních žilách. Lze detekovat ate- 
rosklerotické změny, stenózy i uzávěry tepen (obr. 41).
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Obr 41. Sonografický obraz stenózy a. carotis interna

Dopplerometricky lze měřit průtokové rychlosti, hodnotit průtokové cha
rakteristiky v různých úsecích jednotlivých cév, detekovat změny krevního 
průtoku a přinášet tak k morfologickému zobrazení stenózy i důležité 
funkční hledisko. Využívá se Dopplerův princip měření rychlosti krevních 
částic, který spočívá v tom, že ultrazvukový signál se na pohybujícím se 
povrchu (krevní proud v cévě) odráží a přitom mění svoji frekvenci.

Při transkraniální dopplerometrii (TCD) je možné vyšetření i nitroleb- 
ních tepen a hodnocení průtokové rychlosti v hlavních mozkových tepnách. 
TCD lze využít k diagnostice významnějších stenóz, spasmů i okluzí ma- 
gistrálních intrakraniálních tepen.

Nejkvalitnější přístroje umožňují vyšetřit nitrolební struktury včetně vět
ších cév obdobným způsobem jako u kojenců, a to přes intaktní lebku (tran
skraniální duplexní ultrasonografie).

Scintigrafie je radioizotopová metoda, jejíž podstatou je předpoklad, že 
některé izotopy se ve zvýšené míře vychytávají a hromadí v patologickém
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ložisku a toto ložisko lze pomocí gamagrafu detekovat. Používá se přede
vším scintigrafxe mozku a skeletu (pro diagnostiku kostních metastáz). 
Izotop je možno injikovat i do likvorových cest a sledovat tak jeho průchod 
a tím intaktnost subarachnoidálních prostor kolem míchy i intrakraniálně 
(myeloscintigrafie, cisternografie). Dynamickým sledováním rychlosti izo
topu v cévním řečišti, lze sledovat i regionální změny v mozkovém krev
ním průtoku -  perfůzní scintigrafie. SPÉCT (single photon-emitting 
emission computed tomography) registruje jednofotonové záření z poda
ných gama-zářičů tělu cizích nebo vzácných (např. technecium, jód). PET 
(pozitronová emisní tomografie) je nejmodemější metoda (používaná zatím 
především ve výzkumu), která je koncipována na detekci záření dvoufoto- 
nového z pozitronových zářičů, izotopů tělu vlastních nebo blízkých (na
př. C, N, 0 2). Umožňuje ve vztahu k morfologii hlavně poznání funkčních 
projevů mozkové tkáně.
Kromě zobrazovacích se v neurologii využívají elektrofyziologické meto
dy, souhmě označované jako elektrodiagnostika.

Elektroencefalografie -  EEG -  registruje elektrické potenciály mozkové 
z povrchu hlavy (obr. 42). Hodnotí funkční aktivitu mozkových struktur, 
detekuje ložiskovou poruchu (nemůže však zjistit její anatomickou pova
hu), difúzní poruchu u zánětlivých nebo metabolických afekcí a má velký 
význam při diagnostice epilepsie. Základní EEG aktivita u dospělého člo-

O "WWW 
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Obr 42. EEG. Vlevo normální záznam, vpravo ložisko pomalých vln vlevo okcipitálně 
u mozkového tumoru
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věka je rytmus alfa o frekvenci 8-12 Hz (cyklů za sekundu). Ložiskové
i difúzní abnormity se projeví smazáním nebo rozpadem rytmu a zpomale
ním do pásma theta (4-7 Hz) nebo delta (pod 4 Hz). Epileptické grafoele- 
menty jsou hroty, ostré vlny nebo komplexy hrotů a pomalých vln.

Vyšetření evokovaných potenciálů (EP) patří mezi moderní elektrofyziolo
gické metodiky (obr. 43). Registruje se bioelektrická odpověď nervového 
systému připevněnými elektrodami na povrch hlavy nebo i jinou část těla 
v průběhu některé specifické nervové dráhy, včetně korového centra, a tím 
se testuje intaktnost příslušného systému. V klinické praxi se vyšetřují EP 
zrakové (podnět je světelný), které se zkracují jako VEP (visual evoked po
tential), sluchové kmenové (podnět akustický), zkracují se BAEP (brain
stem auditory evoded potential) a somatosenzorické (elektrická stimulace 
senzitivního nebo smíšeného nervu), zkracují se SEP. Registrované EP jsou

sluchový -  BAEP 
označení jednotlivých vln

zrakový -  VEP

SEP n. tibialis 
korová odpověď

Obr 43. Evokované potenciály. Charakteristický tvar jednotlivých křivek. 
N, P značí negativitu nebo pozitivitu vrcholů, čísla latence v ms
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velmi malé, a proto je nutno použít většího množství jednotlivých stimulů 
a vlastní potenciál extrahovat ze základní aktivity a šumu pomocí elektro
nického zprůměrňovače. Výsledná křivka každé modality EP je zcela cha
rakteristická a hodnotí se latence jednotlivých vrcholů i její tvar. V poslední 
době se používají i motorické EP (MEP) po elektrické nebo magnetické sti
mulaci motorické dráhy transkraniálně nebo spinálně. Hlavní význam EP 
spočívá v tom, že prokáží i subklinické postižení příslušného systému.

Elektromyografie -  EMG -  je nezbytným doplňkem v diagnostice poruch 
periferního nervového systému -  nervosvalových poruch. Zahrnuje dvě zá
kladní metodiky:
a) vyšetřování rychlosti vedení motorickými a senzitivními vlákny, tzv. 
kondukční studie periferních nervů (obr. 44). Elektricky se stimuluje ně
který periferní nerv v místě, kde je blízko povrchu a je přístupný stimulaci

m sec

Obr 44. Schéma vyšetření rychlosti vedení motorickými vlákny n. ulnaris. 
Z rozdílu latencí obou odpovědí a vzdálenosti mezi proximální 
a distální stimulací se vypočte rychlost vedení podle formule:

vzdálenost (mm)
-------Tm--------r r — r - = rychlost vedenirozdíl latencí (ms)
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a na jiném místě nervu nebo na svalu (efektoru) se registruje příslušný akč
ní potenciál. Z rozdílu mezi aplikací podnětu a latencí, tj. času, který ubě
hl od aplikace podnětu do registrace potenciálu, vypočítáme rychlost 
vedení. Používá se na celé řadě periferních nervů, které jsou přístupné pro 
stimulaci i registraci, má význam v traumatologii (přerušení nervu) i jiné 
patologii (porucha nebo zpomalení vedení vzruchu nervovým vláknem).

b) Vlastní jehlová elektromyografie sleduje akční potenciály motorických 
jednotek pomocí jehlových elektrod, které se zavádějí do vyšetřovaného 
svalu. Sleduje jednak sval v klidu, který je normálně elektricky němý, v pa
tologických případech se detekují fibrilace jako projev přerušení axonů. Při 
různě intenzivní svalové aktivitě se sledují vlastní akční potenciály, hodno
tí se jejich četnost a morfologické parametry. EMG pomáhá při určení typu 
léze, její lokalizace a prokáže i subklinické poruchy.
Pro konečnou diagnózu je vždy dominantní klinický obraz, uvedená po
mocná vyšetření jsou vždy doplňující. K základním hodnotám každé dia
gnostické metody patří její validita, kterou lze definovat jako správnost, tj. 
vlastnost testu dávat pravdivé výsledky. Validitu lze vyjádřit dvěma ukaza
teli -  senzitivitou a specifickou.

Senzitivita (citlivost) je obecně definována jako schopnost určitého testu 
(metody, vyšetření) dávat pozitivní odpověď, když testovaný člen souboru 
je skutečně nositelem sledovaného znaku, tj. pozitivní průkaz určité hleda
né poruchy. Senzitivita určuje procento pacientů s poruchou, kde příslušný 
test prokáže pozitivní nález. Problémem je, že se v praxi vyskytují falešně 
pozitivní nálezy, kde ve skutečnosti porucha není.

Specificita (specifičnost) je naopak definována jako schopnost testu dávat 
negativní odpověď, když testovaný člen souboru nevykazuje sledovaný 
znak, tj. negativní nález. Specificita určuje procento pacientů bez poruchy, 
kde test prokáže negativní nález. V praxi sc vyskytují i falešně negativní 
nálezy, kde ve skutečnosti porucha je. Používaná vyšetření mají různou 
senzitivitu a specificitu a vždy se musí posuzovat v korelaci s klinickým 
obrazem. Obdobný je i přístup k terapii. Vždy léčíme nemocného člově
ka, jeho potíže, jeho nemoc a nikoli jeho rtg nebo EEG nález.
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