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Cílem prezentace:

● Upozornit na atypie MRI (red flags) a upřesnit klinicko-radiologickou 
korelaci (a to zejména na míše, kde je diferenciální diagnostika výrazně 
komplikovanější).

● Zabránit zbytečnému “fishingu” při pátrání v rámci diferenciální 
diagnostiky a ukázat i raritní diagnózy, na které je bohužel také mnohdy 
třeba myslet.

● Pokusit se alespoň částečně odpovědět na otázku: “Co vyšetřovat, přijde-li 
pacient s akutní paraparézou DKK a na míše má nějaké ložisko?”

● Poukázat na vysoce nezbytnou spolupráci radiologa a neurologa a 
také nabádat neurologa, aby nejenom přemýšlel nad nálezem radiologa, ale 
aby se také podíval na snímky.
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ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza ●
Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP) ●

CADASIL/CARASIL



ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
• Primárně demyelinizační autoimunitní onemocnění postihující CNS s postupnou axonální a 

neuronální ztrátou s nejčastěji relaps - remitentním průběhem (RRMS).

• Postihuje převážně ženy (aktuálně v poměru 3:1) ve věku mezi 20 - 40 rokem, 
prevalence 180/100000 obyvatel (ReMuS)

• Oproti ostatním demyelinizačním onemocněním je pro RS (CIS zejména) typický akutní či 
subakutní začátek s progresí deficitu do 4 týdnů a také častá spontánní úprava.

• Míšní léze jsou prokazatelné u 80 – 90 % nemocných s klinicky definitivní RS a u 
30 – 40 % pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) = nejčastější příčina 
akutní zánětlivé demyelinizační myelopatie (AZDM)

– 56 % pacientů má více než jedno ložisko v míše.

• Typická lokalizace je v cervikální míše (60 %)



ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
• Spinální léze (green flags)

– Obvykle četné fokální léze, “cigar-like” (Sag.), periferně (častěji v laterálních nebo zadních provazcích, 
nešetřící i šedou hmotu), velikosti < 2 obratlové segmenty, obvykle méně než ½ míchy, dobře 
ohraničené, asymetrické.

– Léze viditelná na alespoň dvou sekvencích (např. T2 + STIR), k prevenci artefaktů.

– Mají izo nebo hypointenzní korelát ve T1W obraze (tzv. black holes), dříve neprokazováno, nyní se 
ukazuje, že na 3T-MRI je tento fenomén typický (Cicarelli et al., 2019) 

• Spinální léze (red flags) [NMOSD, infekce, malacie, sarkoidóza a další]

– Léze > 3 obratlové segmenty (85 % akutních lézí u AQP4-NMOSD, u MOG-NMOSD jsou častější a 
častěji v kaudální části míchy) - není to však typické jen pro NMOSD, praticky veškeré další onemocnění se 
projevují lézí > 3 obratlových segmentů.

– Postižení predominantně centrální (snake eye, owl’s eye - ischemické)nebo výhradně kaudální postižení 
(MOG-NMOSD)

– Postižení předních provazců (typické zejména pro ischemické léze; 90 % lézí má lineární sycení), pro MS 
je netypický otok (rozšíření) míchy (typičtější pro tumory nebo obraz LETM)

Spinální léze u RS také enhancující méně a po kratší dobu, než supratentoriálně (obvykle do 2-4 týdnů 
vymizí), naopak otok bývá patrnější.

[1] Ciccarelli, Olga, Jeffrey A. Cohen, Stephen C. Reingold, Brian G. Weinshenker, a International Conference on Spinal Cord Involvement and Imaging in Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. 2019. „Spinal

Cord Involvement in Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders". The Lancet. Neurology 18 (2): 185–97. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30460-5.

[2] Filippi, Massimo, Paolo Preziosa, Brenda L. Banwell, Frederik Barkhof, Olga Ciccarelli, Nicola De Stefano, Jeroen J. G. Geurts, et al. 2019. „Assessment of Lesions on Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis: Practical

Guidelines". Brain: A Journal of Neurology 142 (7): 1858–75. https://doi.org/10.1093/brain/awz144.

[2] Geraldes, R., Ciccarelli, O., Barkhof, F., De Stefano, N., Enzinger, C., Filippi, M., Palace, J. (2018). The current role of MRI in differentiating multiple sclerosis from its imaging mimics. Nature Reviews Neurology, 14(4), 199–213. 

doi:10.1038/nrneurol.2018.14.
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NEUROMYELITIS OPTICA
[MORBUS DEVICI] 

NMO SPECTRUM DISORDERS

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza 
● Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP) ●

CADASIL/CARASIL



NEUROMYELITIS OPTICA resp. NMOSD
• Primárně autoimunitní astrocytopatie se sekundární demyelinizací

– predominantně postihující zrakový nerv, míchu, části mozkového kmene (specificky 
area postrema a nucleus tractus solitarius)

– ale také mozek – periependymálně v oblasti Sylviova akveduktu a III. komory, v 
oblasti IV komory až do peduncullus cerebelli sup., lemující postranní komory, corpus 
callosum (často přes více jak ½ délky).

• Postihuje převážně ženy (poměr až 8:1) 

• První manifestace onemocnění se může objevit v kterémkoliv věku

• Projevy mohou být akutní (i v řádu hodin), subakutní i progresivní s postupnou ztrátou 
zraku do několika týdnů.

• Pro onemocnění je typické mimo jiné přítomnost AQP4-IgG (až 98 % specifita), také a 
pro širší spektrum také nově zkoumané anti-MOG protilátky (myelin 
oligodendrocyte glycoprotein) a protilátky proti alfa-podjednotce glycinového receptoru.

• V rámci demyelinizace se u indoevropské populace vyskytuje max. ve 2% ve srovnání s 
ostatními z této skupiny.



NEUROMYELITIS OPTICA resp. NMOSD
• Léze typické pro NMOSD (MS red flags)

• Míšní léze

– Typický pro míšní postižení při NMO je obraz centrálně uloženého ložiska (jak v šedé, tak bílé 
hmotě) periaqeduktální léze, v akutní fázi obraz tzv. longitudinálně extenzivní transverzální 

myelitidy (přes tři obratle dlouhá léze) s následnou fragmentací a atrofií

• v 85 % pro anti-AQP4 a léze jsou spíše v hrudní části míchy

• v 75 % pro anti-MOG a léze jsou  typičtější kaudálně

• U anti-MOG bývá mnohdy jen jedna léze

– Léze krční míchy přecházející na mozkový kmen

– Bright spotty leasions (extrémně T2 hyperint. léze) jsou typické pro anti-AQP4 (až 90 % lézí)

• Erektilní dysfunkce nebo izolovaná sfinkterová dysfunkce bez motorických nebo senzorických potíží nasvědčuje pro lézi v 
kaudální části míchy (typické pro antiMOG)

• Infratentoriální léze

– Typická je také léze v oblasti area postrema (a ncl. tractus solitarius) zde jsou ložiska u 7 – 46 % 
pacientů s NMOSD

– Lze pozorovat fenomén tzv. cloud-like enhancementu (obraz nebe) v rámci kmenových lézí.
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AKUTNÍ A MULTIFAZICKÁ 
DISEMINOVANÁ ENCEFALOMYELITIDA 

[ADEM, MDEM]

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza 
● Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Vit. E deficience ● Chronická zánětlivá demyelinizační 

polyneuropatie (CIDP) ● CADASIL/CARASIL



ADEM
• Nejasná etiologie – autoimunitní mechanismus po proběhlé virové infekci (55 – 86 %) 

(častěji doprovázené různým exantémem), nebo raritnějí po vakcinaci (5 - 18 %), kterou 
následně provází demyelinizace bíle hmoty mozkové, ale i míšní. 

• Pacient obvykle dětského věku až mladý dospělý (věk. průměr 5-8 let) a bez rozdílu pohlaví 
(někdy uváděno 2,5:1, muži : ženy).

• Incidence 0,23-0,4 na 100,000 (dětí) a byl také popsán severo-jižní gradient (jako u RS)

• Začátek akutní až subakutní - v průměru 12 dní po proběhlé infekci; dále 3 - 4 dny je 
prodromální fáze (horečka, zvracení a bolest hlavy) a následuje rozvoj neurologické 
symptomatiky v průměrném trvání 17 - 27 dnů.

• Uvádí se úplná úprava u 56 - 94 % pacientů; lehký deficit 6 - 56 %, střední až těžký deficit u 
1 - 18 %.

Klinicky:

• RED FLAGS pro RS/NMO: alterace vědomí, teploty (frekventní je horečnatý začátek 
onemocnění), meningeální symptomatika, léze hlavových nervů, epileptické záchvaty.

• Průběh je obvykle monofazický (2% AHEM, rekuretní a MDEM - multifazická)

[1] Cole, Jordan, Emily Evans, Martin Mwangi, a Soe Mar. 2019. „Acute Disseminated Encephalomyelitis in Children: An Updated Review Based on Current Diagnostic Criteria". 

Pediatric Neurology 100 (listopad): 26–34. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2019.06.017. 

[2] Baumann M, Sahin K, Lechner C, et al. Clinical and neuroradiological differences

of paediatric acute disseminating encephalomyelitis with and without antibodies to the myelin oligodendrocyte glycoprotein. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;86:265e272



ADEM
• Supratentoriálně (MS red flags)

– Velké (2+ cm u 80-97 %) léze, oboustranně (90 - 100 %), často s lokálním vazogenním otokem

– subkortikálně (50 - 80 %), méně periventrikulárně (6 - 60 %), max 15 % s T1 hypointenzitami
(tzv. black holes), prakticky vůbec kortikálně (max 6 %)

• Infratentoriálně (MS red flags)

– kmenové léze (30 - 70 %), mozečkové (30 - 50 %), thalamické (20 - 60 %), v bazálních ganglích
(20 - 50 %)

• Spinální léze (MS red flags)

– U 20 - 80 % pacientů jsou ložiska intramedulárně – bývají rozsáhlá a splňují obraz LETM 

(3 a více obratlů), často míchu rozšiřují při otoku. Častější je postižení centrální šedi – až 50 %

• Vývoj od jednoho týdne do 3 měsíců (mohou se tvořit nová ložiska během 3 měsíců, ale bez plné 
remise v mezidobí)

“Magnetization transfer (MT) may help distinguish ADEM from multiple sclerosis, in that normal-
appearing brain (on T2-weighted images) has normal magnetization transfer ratio and normal diffusivity, 
whereas in multiple sclerosis both measurements are significantly decreased.”

[1] Cole, Jordan, Emily Evans, Martin Mwangi, a Soe Mar. 2019. „Acute Disseminated Encephalomyelitis in Children: An Updated Review Based on Current 

Diagnostic Criteria". Pediatric Neurology 100 (listopad): 26–34. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2019.06.017. 

[2] Baumann M, Sahin K, Lechner C, et al. Clinical and neuroradiological differences

of paediatric acute disseminating encephalomyelitis with and without antibodies to the myelin oligodendrocyte glycoprotein. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 

2014;86:265e272

[2] Miller et al. 2008, Osborne et al. 2013.
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FUNIKULÁRNÍ MYELÓZA
SUBACUTE COMBINED DEGENERATION (SACD)

NEUROANEMICKÝ SYNDROM
LICHTHEIMOVA CHOROBA

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza ●
Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Vit. E deficience ● Chronická zánětlivá demyelinizační 

polyneuropatie (CIDP) ● CADASIL/CARASIL



FUNIKULÁRNÍ MYELÓZA
• Neurologický syndrom způsobený nedostatkem vitamínu B12 (kobalamin) postihující 

převážně míchu (dorzální a laterální provazce), ale i mozek, optické trakty, nebo periferní 
nervy. Existuje však i non-B12-deficientní forma z nedostatku mědi.

• Často je prvním projevem tzv. perniciózní anémie.

• Příčinou jsou obvykle gastrointestinální poruchy vstřebávání vit. B12 - např. 
nedostatek vnitřního faktoru (PPI?), malabsorpční syndrom (atrofická gastritida, celiakie, 
resekce ilea nebo žaludku), vegani, apod.

Klinicky:

• Parestezie v kvadrudistribuci, porucha jemné motoriky - častěji se začátkem na 
horních končetinách, obvykle konstantně progredující, symetrické a převážně 

distální postižení

• S postupnou progresí onemocnění se objevuje porucha chůze až spastická ataktická 
paraplegie

• Nejčastějším a konstantním příznakem je ztráta vibračního čití a polohocitu

• Obvyklé jsou i kognitivní poruchy (od irritability po raritní demenci) a poruchy zraku



FUNIKULÁRNÍ MYELÓZA
• Radiologické poznámky:

– Typický je obraz symetrických T2-hyperintenzit v dorzálních provazcích. V 
axiálních sekv. vytváří obraz obráceného “V” (inverted V sign nebo inverted
rabbit ears sign). Většinou se kontrastně nesytí.

– Proces obvykle začíná v dolní části C-míchy a horní částí Th míchy, odtud 
se při progresi onemocnění šíří kraniokaudálně. 

– Začíná v zadních provazcích a odtud se také šíří na laterální provazce. Byl 
popsáno i velmi raritní postižení předních svazků míšní

– Jelikož není proces konstantní, projevuje se jako myelopatie.
– Spinální i případné cerebrální změny se mění po suplementaci B12.





NEUROSARKOIDÓZA

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza ●
Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Vit. E deficience ● Chronická zánětlivá demyelinizační 

polyneuropatie (CIDP) ● CADASIL/CARASIL



NEUROSARKOIDÓZA
• Sarkoidóza je multisystémové zánětlivé onemocnění (char. nekaseifikující granulomy, postižen 

může být jakýkoliv orgán - nejčastěji plíce (90 %), nitrohrudní lymf. uzliny, kůže (20 - 30 %) a pak oči 
(20 - 30 %). V naprosté většině sporadické onemocnění (5 - 10 % je familiární výskyt)

• Prevalence 4 (Východní Evropa) - 40 pacientů (Severní) na 100000 obyvatel, mírně častěji u žen, 
začátek onemocnění je obvykle okolo 40. roku a pak 65. roku (typicky ženy)

• Etiologie není přesně známa (neznámy antigen - akivuje T-buněčnou odpověď)

• Onemocnění má akutní (tzv. Lofgrenův syndrom) a chronickou formu.

– Akutní (⅓): artritida/uveitida + erythema nodosum + bilat. hilová lymfadenopatie

– Chronická/asymptomatická (⅓).

Klinicky:

• Různorodé (záleží na postiženém orgánu) - rozlišuje plicní a mimoplicní formu

• Typické jsou celkové nespecifické příznaky: teploty, noční pocení, hubnutí a celková únava. 
Nejčastěji je prvním příznakem kašel a dušnost (při plic. postižení). Orgánové postižení je typicky 
diagnostikováno v časné fázi onemocnění.

• Nervová soustava je postižena v 5 - 10 % případů, typicky: kraniální neuropatie, aseptická 
meningitida, hydrocefalus, polyneuropatie nebo mononeuritis multiplex.

• Pohybový aparát je postižen v 10 - 80 %, Polovina pacientů může docílit kompletní remise.



„Pulmonary sarcoidosis | Radiology Case | Radiopaedia.org". b.r. Viděno 27. listopad 2019. https://radiopaedia.org/cases/pulmonary-sarcoidosis

12?lang=us.
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NEUROSARKOIDÓZA
• Supratentoriálně i infratentoriálně

– variabilní (nebývá časté, ze studií 1 - 17 % izolovaně) - může postihovat optický nerv, je 
častý tzv. pachymeningeální a leptomeningeální involvement. 

– Mohou být známky hydrocefalu, nebo postižení hypofýzy

• Míšní léze

– Typické jsou léze > 3 obratlová těla (obraz LETM), umístěna preferenčně centrálně, T2 
hyperintenzní, v 50 % T1 hypointenzní

– Tzv. leptomeningeální/root enhancement (CAVE dif. dg. infekce nebo malignity)

– Typický je tzv. příznak trojzubce na axiálních snímcích po kontrastu (tzv. TRIDENT sign) 

- neboť se vyskytuje zároveň zadní homogenní subpiální sycení (CAVE SACD) a také se sytí 
prostor centrálně. Nebývá prstenčité sycení.

Relativně typické je sycení (bodové) i po např. 4 týdnech od vzniku klinicých potíží.

[1] Ciccarelli, Olga, Jeffrey A. Cohen, Stephen C. Reingold, Brian G. Weinshenker, a International Conference on Spinal Cord Involvement and Imaging in Multiple 

Sclerosis and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. 2019. „Spinal Cord Involvement in Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders". The

Lancet. Neurology 18 (2): 185–97. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30460-5.

[2] Filippi, Massimo, Paolo Preziosa, Brenda L. Banwell, Frederik Barkhof, Olga Ciccarelli, Nicola De Stefano, Jeroen J. G. Geurts, et al. 2019. „Assessment of

Lesions on Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis: Practical Guidelines". Brain: A Journal of Neurology 142 (7): 1858–75. 

https://doi.org/10.1093/brain/awz144.

[3] Geraldes, R., Ciccarelli, O., Barkhof, F., De Stefano, N., Enzinger, C., Filippi, M., Palace, J. (2018). The current role of MRI in differentiating multiple sclerosis

from its imaging mimics. Nature Reviews Neurology, 14(4), 199–213. doi:10.1038/nrneurol.2018.14
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BEHÇETOVA CHOROBA
SILK ROAD DISEASE

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza ●
Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Vit. E deficience ● Chronická zánětlivá demyelinizační 

polyneuropatie (CIDP) ● CADASIL/CARASIL



BEHÇETOVA CHOROBA
• Chronické multisystémové vaskulárně-zánětlivé (nepřenosné) onemocnění postihující 

obě pohlaví stejně, muži mají dle recentních studií horší prognózu, věkově v průměru 30 - 40 let.
• Etiologie neznámá, předpokládá se genetická predispozice - epidemiologicky je 

onemocnění unikátně distribuováno do území Hedvábné stezky (“Silk Road disease”; zde (HLA)-
B51)

• Je to poměrně časté onemocnění ve středomoří (v Turecku až 370 pacientů na 100 000), ale jen 
vzácně se vyskytuje v severní Evropě (0.64 pacientů na 100 000) či Severní Americe (0.12–0.33 
případů na 100 000).

Klinicky:

• Typickými příznaky jsou opakující se potencionálně oslepující uveitidy s orálními (93 - 100 
%) anebo genitálními (zejména skrotálními a vulvárními) ulceracemi (zejména pokud se 
vyskytují společně). Většinou výrazně bolestivé, “come and go” a zanechávají jizvy.

• Artritida se objevuje u 45 - 70 % pacientů (neerozivní, nemigrující, jen velké klouby -
kolena, kotníky a zápěstí), dále GIT potíže (průjem, krvácení a bolesti)

• Vaskulitidy s tromboflebitidami a neurologickým postižením se objevují u 25 - 60 % pacientů.

[1] Uygunoğlu, Uğur, a Aksel Siva. 2018. „Behçet’s Syndrome and Nervous System Involvement". Current Neurology and Neuroscience Reports 18 

(7): 35. https://doi.org/10.1007/s11910-018-0843-5.



[1] Uygunoğlu, Uğur, a Aksel Siva. 2018. „Behçet’s Syndrome and Nervous System Involvement". 

Current Neurology and Neuroscience Reports 18 (7): 35. https://doi.org/10.1007/s11910-018-0843-5.

[2] „10 Symptoms and Treatments of Behçet’s Disease - Facty Health". b.r. Viděno 26. listopad 2019.

https://facty.com/ailments/body/10-symptoms-and-treatments-of-behcets-disease/4/.



BEHÇETOVA CHOROBA
• Supratentoriálně i infratentoriálně (MS red flags)

– Časté jsou nápadně velké (i oboustranné) diencefalické léze (konkrétně tzv. 
telencefalicko-diencefalická junkce) a léze kmene (často spojeny právě s 
mezimozkem).

– Často nejasná hranice (CAVE dif. dg. NMOSD)

• Míšní léze (MS red flags)

– Postižení míchy není časté ale občas se vyskytuje.

– Zde je typická léze 2+ obratle (nejčastěji obraz LETM) a je pozorován i 

fenomén přechodu z míchy na mozkový kmen (toto je typické i pro 
NMOSD, proto CAVE u pacientů s antiMOG a antiAQP4 neg), nicméně u 
těchto pacientů lze sledovat tzv. bagel sign (“příznak housky s dírkou”) -
hypointenzní jádro je centrálně a je hyperintenzní “houska” okolo (na T2W 
axiálních snímcích).



Uygunoğlu, Uğur, a Aksel Siva. 2018. „Behçet’s Syndrome and Nervous System Involvement". Current
Neurology and Neuroscience Reports 18 (7): 35. https://doi.org/10.1007/s11910-018-0843-5.
[2 U]ygunoglu, Ugur, Burcu Zeydan, Yesim Ozguler, Serdal Ugurlu, Emire Seyahi, Naci Kocer, Civan Islak, et 
al. 2017. „Myelopathy in Behçet’s Disease: The Bagel Sign". Annals of Neurology 82 (2): 288–98. 
https://doi.org/10.1002/ana.25004.

Filippi, Massimo, Paolo Preziosa, Brenda L. Banwell, Frederik Barkhof, Olga Ciccarelli, Nicola De Stefano, 
Jeroen J. G. Geurts, et al. 2019. „Assessment of Lesions on Magnetic Resonance Imaging in Multiple 
Sclerosis: Practical Guidelines". Brain: A Journal of Neurology 142 (7): 1858–75. 
https://doi.org/10.1093/brain/awz144.



DĚKUJI ZA POZORNOST!



CEREBRAL AUTOSOMAL DOMINANT 
ARTERIOPATHY WITH SUBCORTICAL 

INFARCTS AND LEUKOENCEFALOPATHY
[CADASIL]

(CARASIL)

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza ●
Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Vit. E deficience ● Chronická zánětlivá demyelinizační 

polyneuropatie (CIDP) ● CADASIL



CADASIL
• je vzácné onemocnění malých cév způsobené mutací genu NOTCH3 (CADASIL) či 

genu HTRA1 (CARASIL). Nejčastější dědičná cerebrální angiopatie.

– CARASIL je onemocnění velmi vzácné, dosud jsou popsány jen kazuistiky (cca 50 - 25 
rodin), nejčastěji z oblasti Japonska a Číny.

• Často bývá v začátcích špatně diagnostikována a léčena jako roztroušená skleróza. 
Onemocnění je poddiagnostikované a prevalence se odhaduje na minimálně 2 až 5 

pacientů na 100 000 obyvatel, může se ale lišit napříč populacemi. 

• Věk prvních příznaků je variabilní, ale nejčastěji se pohybuje okolo 30ti let. 

• Onemocnění specificky postihuje malé penetrující mozkové arterie. Vzácněji 
můžou být postiženy koronární arterie, které mohou způsobovat infarkt myokardu.

– Subklinické mikrospopické změny byly nalezeny i v jiných orgánech jako slezina, játra, ledviny, 
svaly, aorta, či kůže.

• Postižení míchy je vzácné, ale je popsáno v publikovaných kazuistikách. 



CADASIL
• Postižení míchy je vzácné, ale je popsáno v publikovaných kazuistikách. 

Klinicky:

• Mezi hlavní klinické příznaky patří cévní mozkové příhody, demence, migrény s aurou a 
psychiatrické poruchy. 

[1] Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) as a model of small vessel disease: 
update on clinical, diagnostic, and management aspects. Di Donato I, Bianchi S, De Stefano N, et al. BMC Med. 2017;15:41.

[2] Jing, XZ., Jiang, W., Gan, L. et al. J Neurol (2019) 266: 2330.



[1] Bentley, Paul, Tao Wang, Omar Malik, Richard Nicholas, Maria Ban, Stephen Sawcer, a Pankaj Sharma. 2011. „CADASIL with Cord Involvement Associated with a Novel and 

Atypical NOTCH3 Mutation". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 82 (8): 855–60. https://doi.org/10.1136/jnnp.2010.223297. 

[2] Jing, Xiao-Zhong, Wei Jiang, Lin Gan, Wan-An Zhu, Ming Dong, Peng Yu, a Demyelinating Disease Study Group. 2019. „CADASIL with Spinal Cord Involvement: A Case Report 

and Literature Review". Journal of Neurology 266 (9): 2330–33. https://doi.org/10.1007/s00415-019-09436-4. 



SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES
[SLE]

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza ●
Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ● Glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Vit. E deficience ● Chronická zánětlivá demyelinizační 

polyneuropatie (CIDP) ● CADASIL/CARASIL



SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES
• Multisystémové onemocnění, které typicky postihuje mladé ženy (až 10:1) s 

prevalencí okolo 1:2000 případů (naopak u dětí spíše chlapci). 65 % projevů onemocnění 
začíná mezi 16 - 65 lety (typicky mezi 20 - 40 rokem) 

• Je charakterizováno přítomností autoprotilátek proti nukleárním antigenům.

• Atypické průvodní příznaky často činí potíže při diagnostice tohoto onemocnění.  

Klinicky:

• Nejběžnějším prvním příznakem jsou artritidy a artralgie, časté jsou se také kožní 

léze. Mezi další příznaky patří postižení ledvinné (25 %) a neurologické (asi v 15 %). 
Méně častěji se objevuje pleuroperikardiální zánět (10 %).

• Neurologické příznaky zahrnují spektrum neurologických a psychiatrických 

onemocnění od cefaley až po psychózy, dalšími příznaky mohou být také demence, 
deprese či epileptické záchvaty.

• Opakované venózní nebo cerebrální arteriální trombózy, trombocytopenie a opakované 
potraty jsou také spojeny s tímto onemocněním. 

• Onemocnění má tendenci probíhat relaps - remitentně.



[1] Pavelka a kol. Revmatologie. 2 vydání, 2018

[2] Concha, J. S. S., & Werth, V. P. (2018). Alopecias in lupus erythematosus. Lupus Science & 

Medicine, 5(1), e000291. doi:10.1136/lupus-2018-000291



Radiologické poznámky:

• Postižení míchy není běžné u pacientů se SLE, ale může se objevovat.

• Obvykle se vyskytuje formou transverzální myelitidy.

Supratentoriálně

• Velké teritoriální infarkty, lakunární infarkty v bíle hmotě mozkové, kortikální infarkty 
v povodí ACM i “borderline” ischemie a ischemie v předních bazálních gangliích patří 
mezi časté nálezy na MR u pacientů se SLE. 

SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES

[1] Y. Kaichi,et al. Brain MR Findings in Patients with Systemic Lupus Erythematosus with and without Antiphospholipid Antibody Syndrome. American
Journal of Neuroradiology January 2014, 35 (1) 100-105; DOI: https://doi.org/10.3174/ajnr.A3645
[2] Pavelka a kol. Revmatologie. 2 vydání, 2018
[3] Concha, J. S. S., & Werth, V. P. (2018). Alopecias in lupus erythematosus. Lupus Science & Medicine, 5(1), e000291. doi:10.1136/lupus-2018-
000291



SJÖGRENŮV SYNDROM

Neuromyelitis Optica resp. NMOSD ● Akutní diseminovaná encefalomyelitida ● Roztroušená skleróza ●
Antifosfolipidový syndrom ● Neurosarkoidóza ● CLIPPERS ● Funikulární myelóza ● Systémový lupus 

erythematodes ● Sjögrenův syndrom ● Susacův syndrom ● Behçetova choroba ● Fabryho choroba ●
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) astrocytopathy ● Vit. E deficience ● Chronická zánětlivá demyelinizační 

polyneuropatie (CIDP) ● CADASIL/CARASIL



SJÖGRENŮV SYNDROM
• Hlavním rysem je autoimunní destrukce exokrinních žláz (nejnápadněji slzných a 

slinných žláz, ale také žláz na dalších místech, jako respirační sliznice či kůže)
• Syndrom se může vyskytovat samostatně s typickými neexokrinními klinickými příznaky a 

protilátkami proti Ro a La (tzv. primární sjogrenův syndrom), nebo se může vyskytovat 
společně s dalšími onemocněními pojivové tkáně jako Revmatoidní artritida, Systémový lupu 
erythematodes či sklerodermie (tzv. sekundární sjogrenův syndrom). 

• Jsou popsány případy primárního sjogrenova syndromu s koincidencí NMO (anit-AQP4).
• Onemocnění má vysokou predominanci u žen (až 9:1), věk obvykle 40 - 50 let, prevalence 

není známá, protože klinické příznaky jsou často mírné a toto onemocnění není rozpoznáno, 
nicméně je pravděpodobně podobná jako u SLE (tj cca 1:2000 případů).

• Komplikací Sjogrenova syndromu může být lymfom (5 %).

Klinicky:

• Nejčastějším projevem jsou suchá ústa (xerostomie, vedoucí až k dysfagii) a suché oči (tzv. 
suchá keratokonjunktivitida, xeroftalmie, někdy rozostřené vidění).

• Dále mají pacienti často suchou kůži (vyvolávající parestezie), chronický kašel, problémy se 
štítnou žlázou nebo bolesti kloubů a svalů.

• U onemocnění se obvykle vyskytují i celkové příznaky (únava, pocení či úbytek na váze)

• Potíže mohou mít i jiné orgány (např. ledviny - tubulointersticiální nefritida s proteinurií)



SJÖGRENŮV SYNDROM
• Radiologické poznámky:

• Na MR míchy můžeme nalézt T2 hyperintenzní léze v zadních míšních provazcích 
(“posterior columns”).

• Postižení míchy může být od transverzální myelitidy až po progresivní myelopatii. 

• Některé studie uvádí, že až 35 % pacientů s neuro-SS může mít postižení míchy.


