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KAZUISTIKA 1 – KLINIKA A ANAMNÉZA 

̶ Pacient Ing. PČ, 54 let, podnikatel, štíhlý, plavec, rozvedený, žije sám

̶ OA: HT na dvojkombinaci antihypertenziv, urologicky sledován pro hypertrofii prostaty  

̶ Důvod vyšetření: 2 roky progredující akrální slabost DKK → progrese poruchy chůze, 

bez bolestí, bez zřetelných pozitivních či negativních senzitivních symptomů. 

̶ Obj. Na HKK, trupu i MNN normální nález. Na DKK: rr L2-4 výbavné, L5-S2 nevýbavné

bil., výrazné atrofie lýtek (a naznačeně i bérců), ale i zadní svalové skupiny stehen a 

hyždí, oslabení svalové síly (DF nohy MRC 4, PF nohy MRC 2), nepostaví se na špičky. 

Nečetné fascikulace v svalech lýtek a zadní svalové skupiny stehen. Senzitivita intaktní. 

̶ →→  Objektivně čistě motorická chabá paraparéza DKK (v distribuci L5-S2)
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KAZUISTIKA 1 – PROVEDENÁ VYŠETŘENÍ 

EMG:  

̶ Kondukční studie: Prakticky nevýbavný motorický neurogram n. tibialis, nevýbavný H-

reflex m. soleus bilat., hraničně nižší CMAP n. peroneus. Intaktní senzitivní neurogram

̶ Jehlová EMG: Výrazná subakutní čistě motorická axonopatie se záchytem fascikulací 

ve svalech myotomu L5-S2 bilat.

̶ Interpretace: čistě motorická těžká subakutní axonální neuropatie v distribuci L5-S2 bilat. –

těžká subakutní pluriradikulární léze L5-S2 oboustranně →→→ MR

CSF – zcela v normě, CB 0,41 g/l (N 0,15 – 0,45)
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KAZUISTIKA 1 – DALŠÍ ŘEŠENÍ
Vzhledem k MR nálezu nevysvětlujícímu klinický a EMG nález pacienta vysloveno 

podezření na motor neuron disease a pacient odeslán do našeho NM centra. 

Doplněno EMG z dalších oblastí (hlava, trup, HKK) s kompletně negativním nálezem 

(vyjma lehkého SKT bilat.), MEP k HKK v normě, MEP k DKK (k m.TA): periferní léze.

Doplnění anamnézy: Nejsou bolesti ani jiné senzitivní symptomy. 

̶ V dospívání pád ze stromu, trauma hrudní? páteře (neví přesně), dlouho rehabilitoval, 

poté přestal hrát fotbal (nezvládal běhat – dekondice?), ale jiné důsledky to nemělo.   

̶ Na cílený dotaz připouští určité potíže se sfinkterovými funkcemi asi 2 roky – přičítá je 

hypertrofii prostaty (problém se vymočit, musí více tlačit), erektilní dysfunkce.  

Doplnění klinického vyšetření: perianogenitální hypestezie, chybí anální reflex. 

Revize MR snímků 



KAZUISTIKA 1 
- MR

̶ T2 hyperintenzita v oblasti konu –

odpovídá postischemickým či 

postkontuzním změnám
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SYNDROM MÍŠNÍHO EPIKONU A KONU
SYNDROM MÍŠNÍHO KONU (S3-S5) – symetrické postižení

̶ Porucha citlivosti sedlovitého tvaru perianogenitálně

̶ Bolesti chybí nebo nepříliš intenzivní

̶ Sfinkterové obtíže (chabá paréza močového měchýře i zevního svěrače - retence moči, 

později paradoxní ischurie, inkontinence stolice, absence sakrálních reflexů – análního a 

bulbokavernózního) + erektilní dysfunkce

̶ Bez paréz či změn ršo

SYNDROM MÍŠNÍHO EPIKONU (L5-S2) – postižení motoneuronů pro příslušné segmenty

̶ Chybí RŠA, parézy PF a DF nohy

Daroff RB et al.  Bradley´s 7zhNeurology in Clinical Practice, 7th ed. Philadelphia, Elsevier: 2012. 

Ambler Z, Bednařík J, Růžička E. Klinická neurologie, část obecná. Praha, Triton:2004. 
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KAZUISTIKA 1 – AKTUÁLNÍ PROGRESE?
Klinická progrese symptomatiky (paréz na DKK i sfinkterových obtíží) a záchyt akuity v 

jehlové EMG zřejmě v mechanismem analogickým postpoliomyelitickému syndromu

̶ U pacientů po prodělané poliomyelitidě dochází po mnoha letech (obvykle 15-20 a více) 

klinické stabilizace k novému rozvoji (či progresi) svalové slabosti a atrofií (obvykle s 

EMG korelátem recentních denervačních změn). Příčina nejednoznačná, předpokládá se: 

̶ „vyčerpání“ motorických jednotek přetížených inervací nadpočetných myofibril   

Motorické jednotky mohou sproutingem v distální části axonů reinervovat u lidí až 5x

více myofibril ve srovnání se svou fyziologickou velikostí

̶ v kombinaci s fyziologickou věkem podmíněnou neurodegenerací. 
.Lo JK, Robinson LR. Postpolio syndrome and the late effects of poliomyelitis. Part 1. pathogenesis, biomechanical considerations, diagnosis, and 

investigations.Muscle Nerve 2018;58(6):751-759. 
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KAZUISTIKA 1: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

Proč bylo zvažováno ALS/MND: 

̶ Čistě motorická progredující paraparéza DKK, fascikulace

̶ Absence bolestí či senzitivních symptomů

̶ Absence vysvětlujícího nálezu v typické distribuci na MR

Co svědčí proti ALS/MND (a naopak pro syndrom konu/epikonu): 

̶ Sfinkterové obtíže!!! (pro ALS je vysoce typické ušetření sfinkterů) – přičítány BHP… 

̶ Distribuce postižení výhradně v distribuci L5-S2 (resp. ostatních sakrálních kořenů) 

̶ Absence postižení centrálního motoneuronu
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DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ALS
̶ JINÁ ONEMOCNĚNÍ MOTONEURONU (SMA, BSMA - Kennedy)

̶ Multifokální motorická neuropatie (MMN) 

̶ VERTEBROGENNÍ onemocnění (SCM, LSS, tandemová stenóza): KORELACE S MR

̶ MYASTENIE - kolísání slabosti

̶ není léze centrálního motoneuronu

̶ není axonopatie na EMG)

̶ MYOPATIE (CK, svalové bolesti, MR korelát) 

̶ POLYNEUROPATIE 
̶ většinou senzitivní symptomy (čistě motorické vzácné – HMN, otrava olovem)

̶ odlišný průběh a dynamika

̶ chybí postižení centrálního motoneuronu
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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KAZUISTIKA 2 – KLINIKA A ANAMNÉZA 

̶ Pacientka LM, 59 let, bývalá zdrav.sestra, nyní na UP + ČID od r. 2006 po operaci L 

páteře pro hernii L4/5 (kde má od té doby silné bolesti a nevydrží dlouho stát)

̶ OA: dlouhodobě jen alergie na pyly a trávy + hypothyreoza na substituci

̶ FA: Euthyrox, občas antialergika, analgetika

̶ NO: od V/2019 poměrně rychlé ochrnutí PHK akrálně, vypadávají jí předměty, ruka je 

výrazně nešikovná a slabá. Současně ji bolí IF klouby ruky, bolest se šíří až do ramene. 

Několik let mívá po ránu i mrtvění ruky, musí ji protřepávat. 

̶ Jiné obtíže nejsou, chůze normální, chronicky bolesti L páteře (viz výše), ale bez slabosti 

DKK, 10 let stressová inkontinence, polykací ani dechové potíže nemá
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KAZUISTIKA 2 – OBJEKTIVNÍ NÁLEZ

̶ MNN v normě. 

̶ Na HKK akrální monoparéza PHK (neobratnost ruky, špatně svede vějíř, špetku, 

slabost IDI - MRC 3), v ostatních svalových skupinách MRC 5, rr.  vyšší, atrofie svalů 

thenaru na PHK, jinak bez výrazně vyjádřených atrofií, Trömnerův příznak pozitivní 

bilat.

̶ Na DKK nález v normě, rr. L2-S1 střední, bez pyramidové irit.sympt, bez atrofií, MRC 5

̶ Bez poruch citlivosti kdekoli 

̶ poklepová citlivost trnů C5-7 a L3-5, porucha dynamiky C i L páteře
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KAZUISTIKA 2 
– MAGNETICKÁ    

REZONANCE 

̶ Spondylogenní míšní 

komprese C4-7 s 

vyjádřenou myelopatií a 

maximem C5-6 

(nemocnice Kyjov)
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KAZUISTIKA 2 – ELEKTROFYZIOLOGIE

̶ MEP k HKK: léze centrálního úseku k PHK (k LHK hraniční - ještě norma)

̶ MEP k DKK: norma

̶ SEP k HKK: hraničně abnormální nález (asymetrie amplitudy kortikálních 

odpovědí, CSCT v normě), nevylučuje možnost léze centrálního úseku SS dráhy k 

PHK, jde ale o méně spolehlivý typ abnormity

̶ SEP k DKK: nevýbavné všechny odpovědi – léze SS dráhy k DKK bilat.spíše v 

periferním úseku, centrální segment nelze hodnotit
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KAZUISTIKA 2: ELEKTROFYZIOLOGIE (EMG)

̶ EMG z HKK: SKT bilat. s akcentací vpravo, kde je postižení v motorické složce až 

těžší (DML 7,8, nízká amplituda CMAP n. medianus dx.), v senzitivní složce lehké, 

hraničně nižší CMAP n.ulnaris dx. Jinak kondukční studie v normě. 

̶ V jehlové EMG pouze akutní axonopatie ve svalech myotomu C8 vpravo, v 

ostatních svalech bez nezpochybnitelných abnormit (beze změn MUPs, bez 

abnormální spontánní aktivity charakteru POV, fibrilačí či fascikulací, pouze lehké 

prořídnutí interferenčního vzorce – antalgicky? Nebo při centrální lézi?) 

̶ Jiné oblasti nevyšetřeny (klinicky asymptomatické, vyšetření provedeno jako 

předoperační…)
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KAZUISTIKA 2 – DALŠÍ VÝVOJ

̶ V VIII/2019 operační dekomprese C5-7 cestou NCHK FN Brno….. 

̶ V pooperačním průběhu další progrese slabosti HKK + zvýraznění jejich bolestí

̶ V IX/2019 a X/2019 opakovaně vyšetřena na neurochirurgické ambulance pro trvající 

bolesti C páteře a HKK a progredující slabost HKK proximálně (nově i obtížnější elevace 

nad horizontálu apod.) - jen omezená aktivace při bolestech? (rr. výbavné, bez poruch čití)

̶ Od IX/2019 nově určité změny řeči (původně hodnoceno jako dysfonie – proto vyšetřena 

foniatricky)

̶ Nově potíže na DKK, opakovaně zakopla o dx. špičku, klinicky lehká paréza DF dx. nohy

̶ →→ INDIKOVÁNA KONTROLNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE
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KAZUISTIKA 2: KONTROLNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE

̶ SEP beze změn

̶ MEP k HKK – progrese (nově centrální léze vlevo, progrese centrální léze vpravo + nově 

i periferní léze vpravo)

̶ MEP k DKK stacionární 

̶ EMG – progrese axonálních změn na HKK – nová akutní až subakutní axonopatie s 

nečetnými fascikulacemi i v distribuci C8 vlevo a naznačeně i C5-7 bilat.

̶ Záchyt nečetných fascikulací ve svalech trupu a minimální axonopatie v této distribuci 

̶ Na DKK PNP + akutní až subakutní axonopatie v perineálních svalech PDK (lehčí 

subakutní s nečetnými fascikulacemi i v některých dalších svalech DKK + v distribuci 

hlavových nervů)  = ONEMOCNĚNÍ MOTORICKÉHO NEURONU V.S. 



Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště19

KAZUISTIKA 2 - MR
revize
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KAZUISTIKA 2 - POUČENÍ

̶ Pozor na koincidence s dalšími dg. (SKT, vertebrogenní potíže)

̶ Vertebrogenní bolesti jsou v populaci obecně velmi časté a mohou být pouze 

koincidujícím onemocněním a nikoli podkladem potíží pacienta  

̶ Nutná velmi pečlivá korelace klinicko-radiologická (ev. elektrofyziologicko-

klinicko-radiologická - v distribuci C8 nález nebyl vysvětlitelný MR vyšetřením). 


