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nízkomolekulárních (toxických) forem železa v levém 

nucleus caudatus. Celkově zvýšený obsah železa ve 

striatu byl již popsán v experimetálních pracech. Změny 

v ukládání depozit železa u nemocných s Huntingtonovou 

nemocí mohou být způsobeny např. poruchou axonálního 

transportu, který je také modulován fyziologickým i 

mutovaným huntingtinem. Nárůst toxických forem železa 

může být odpovědný za oxidativní stres a následnou 

progresi onemocnění. Změny signálu v bílé hmotě 

frontálních laloků jsou spíše než poruchou ukládání 

železa způsobeny poruchou myelinizace. 
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Výsledky

Signifikantně zvýšené množství depozit železa bylo 

nalezeno v globus pallidus nemocných s Huntingtonovou 

nemocí v porovnání s normami (P<0.00001). Množství 

depozit železa v levém globus pallidus pozitivně 

korelovalo s počtem CAG tripletů (P<0.05). Naopak 

množství depozit železa v levém nucleus caudatus 

inverzně korelovalo s počtem CAG tripletů (P<0.05). 

Také v bílé hmotě frontálních laloků osob bylo 

signifikatně více depozit železa než u norem. 

Komentář

Většina depozit železa se v lidském mozku vyskytuje ve 

formě feritinu. U zdravé populace je největší koncentrace 

ferritinu v bazálních gangliích. Množství ferritinu 

v mozku s věkem narůstá. Množství depozit železa a 

poměrné zastoupení jejich forem v levém ncl. caudatus a 

levém globus pallidus mohou vysvětlit korelace s počtem 

CAG tripletů. Je možné, že s rostoucím počtem CAG 

tripletů v narůstá množství železa ve formě netoxického 

feritinu v levém globus pallidus anebo 
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Cílem této práce bylo zjistit nakolik se liší množství 

depozit železa nemocných s Huntingtonovou nemocí od 

přirozeně stárnoucí populace a jaký mají depozita vztah 

ke klinickým projevům a délce polyglutaminového 

řetězce (počtu CAG tripletů), který moduluje vlastnosti 

huntingtinu.

Magnetická rezonance umožňuje mimo detailního a 

neinvazivního zobrazení mozkových struktur také 

hodnocení obsahu nehemového železa v mozku. 

Nehemové mozkové železo lze velmi dobře kvantifikovat 

pomocí tzv. relaxometrií – přímým měřením relaxačních 

časů protonu. 

U 34 osob s Huntingtonovou nemocí a 34 zdravých 

dobrovolníků, srovnatelného věku a pohlaví, 

magnetickou rezonací 1,5 Tesla byly pořízeny sekvence 

na určení změny T2 relaxačního času, které slouží 

k hodnocení ferritinových deposit. Motorické postižení 

bylo skórováno podle Jednotné škály Huntingtonovy 

nemoci (Unified Huntington´s Disease Rating Scale, 

UHDRS).
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4.7. MR relaxometrie u Huntingtonovy nemoci –

korelace s genetickými a klinickými parametry

(MR Relaxometry in Huntington´s Disease: Correlation 

between Imaging, Genetic and Clinical Parameters)

Úvod

Nehemové železo se ukládá v bazálních gangliích a i 

v jiných oblastech mozku v rámci procesu stárnutí ve 

formách ferritinu a hemosiderinu a jeho hladiny se mění u 

různých neurodegenerativních onemocnění. Bylo 

prokázáno, že se také huntingtin podílí na intracelulárním 

transportu a je rovněž velmi pravděpodobné, že obsah 

železa v bazálních ganglích je závislý právě na axonálním 

transportu. 
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5. Seznam přijatých publikací

1. Úvod 

Huntingtonova nemoc je autozomálně dominantně 

dědičné neurodegenerativní onemocnění projevující se 

progresivním neurologickým deficitem, kognitivní 
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deteriorací a řadou behaviorálních změn. Jedná se 

onemocnění s relativně častým výskytem v naší i světové 

populaci (15:100 000). Prognóza Huntingtonovy nemoci 

je nepříznivá. Ačkoli na konci 20. století byla učiněna 

celá řada důležitých objevů týkajících se Huntingtonovy 

nemoci, stále existuje mnoho nejasností.

V České Republice v roce 1991 byla klinickým 

genetikem MUDr. Janou Židovskou založena 

svépomocná laická organizace „Společnost na pomoc při 

Huntingtonově chorey“. Postupně se MUDr. Židovské ve 

spolupráci s neurologem doc. Janem Rothem podařilo 

založit multidisciplinární tým (neurolog, genetik, 

psychiatr, psycholog), který poskytuje odbornou pomoc 

nejen nemocným a osobám v riziku Huntingtonovy 

nemoci, ale také pečovatelům. Bohužel povědomí o 

Huntingtonově nemoci je však i nadále v naší laické i 

odborné veřejnosti poměrně malé ve srovnání 

s vyspělými státy Evropy. V České Republice také dosud 

nikdy neprobíhal systematický výzkum zabývající se 

touto problematikou.
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korelace mezi tíží motorického postižení a lokální 

denzitou v pravém hipokampu, fissura calcarina a levém 

mozečku. Motorické UHDRS skóre také inverzně 

korelovalo s lokální denzitou bílé hmoty 

v periventrikulárních oblastech obou hemisfér, zejména 

pak v crus anterior capsulae internae a genu capsulae 

internae, bílé hmotě okcipitálních laloků, pravém 

mozečku a dolní části kmene. 

Komentář

Naše výsledky potvrdily, že u Huntingtonovy nemoci 

vedle atrofie striata dochází i k významné selektivní 

atrofii mozkové kůry a atrofii bílé hmoty. Úbytek 

subkortikální šedé hmoty byl však nesrovnatelně vyšší a 

podle očekávání postihl především striatum. 

Selektivní atrofie různých oblastí šedé a bílé hmoty 

mozku, která moduluje klinický obraz, je pravděpodobně 

řízena zejména počtem CAG tripletů mutované alely. 

S každým CAG tripletem mutované alely se zvětšuje 

atrofie kaudata o 0,7% a ta je spojena nárůstem 

motorického deficitu v UHDRS skóre o 1,2 bodu.
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Analýza spočívala ve srovnání denzity každého voxelu 

pacientů s Huntingtonovou nemocí, v jeho korelaci s 

počtem CAG tripletů mutované alely a v korelaci s 

aktuálním motorickým postižením podle Jednotné škály 

Huntingtonovy nemoci (Unified Huntington´s Disease 

Rating Scale, UHDRS).

Výsledky

Lokální denzity šedé a bílé hmoty pacientů 

s Huntingtonovou nemocí inverzně korelovaly počtem 

CAG tripletů mutované alely i motorickým UHDRS 

skóre v různých oblastech mozku. Pozitivní korelace 

nebyly zachyceny.

Počet CAG tripletů inverzně koreloval nejen s lokální 

denzitou šedé hmoty v caput nuclei caudati bilaterálně, 

ale také s lokální denzitou bílé hmoty gyrus postcentralis 

bilaterálně a v pravém mozečku.

Motorické UHDRS skóre inverzně korelovalo s lokální 

denzitou šedé hmoty caput nuclei caudati a corpus nuclei 

caudati bilaterálně. Rovněž byla nalezena inverzní 
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Letité klinické zkušenosti multidisciplinárního týmu, 

zázemí poskytované 1. lékařskou fakultou Univerzity 

Karlovy a oddělením magnetické rezonance Nemocnice 

Na Homolce, finanční podpora Interní grantové agentury 

Ministerstva zdravotnictví (grant NF 7623-3) a hlavně 

ochotná spolupráce nemocných a jejich blízkých nám 

umožnila započít s převážně klinicky orientovaným 

výzkumem na problematiku Huntingtonovy nemoci.

Od systematičtějšího klinického výzkumu očekáváme 

nejen hlubší poznání klinických aspektů Huntingtonovy 

nemoci, ale také možnost přispění k rozpoznávání 

patofyziologie nemoci. Tyto poznatky mohou vést ke 

zvýšení kvality poskytované péče a eventuelně napomoci 

při hledání terapeutických možností.

2. Cíle projektu

1. Získat ucelený přehled o motorickém postižení, 

kognitivním deficitu a behaviorálních projevech u naše 
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souboru nemocných s Huntingtonovou nemocí a 

analyzovat jejich vzájemné vztahy. 

2. Souborně analyzovat výsledky a přínos 

genetických vyšetření v České Republice. Analyzovat 

význam počtu CAG tripletů na počátek a průběh nemoci. 

3. Nalézt jednoduché a neinvazivní metody, které by 

napomohly v diferenciální diagnostice anebo umožnily 

sledování progrese klinického stavu. 

4. Pomocí morfometrických metod mozku nalézt 

rozdíly mezi nemocnými s Huntingtonovou nemocí a 

zdravou populací. Společnou analýzou morfometrických 

dat a informací získaných o motorickém a kognitivním 

postižení přispět k objasnění vztahu jednotlivých 

mozkových struktur ke konkrétním deficitům. 
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4.6. Variace selektivní atrofie šedé a bílé hmoty u 

Huntingtonovy nemoci

(Variations of selective gray and white matters atrophy in 

Huntington’s disease)

Úvod

Huntingtonova nemoc je spojena s neurodegenerací 

bazálních ganglií, postihující především nucleus 

caudatus. Dosavadní pozorování přitom naznačují, že 

s rozsahem atrofie souvisí genetická zátěž i míra 

klinického postižení. V naší studii jsme se to snažili 

prokázat pomocí metody VBM (Voxel-Based 

Morfometrie) založené na automatické klasifikaci a 

segmentaci tkání pomocí matematického algoritmu. 

Do studie bylo zařazeno 33 pacientů s průměrným věkem 

49,5 let (rozpětí 25-73 let) a průměrným trváním nemoci 

6 let (rozpětí 1-15 let). Po normalizaci T1 vážených, 

1,65-mm silných řezů do standardizovaného 

stereotaktického prostoru byla u každého subjektu 

provedena automatická klasifikace a segmentace tkání. 
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Huntingtonovy nemoci ukazuje na poměrně velkou 

funkční rezervu některých mozkových struktur, zejména 

pak striata. 

Stejně jako v jiných studiích se počet CAG tripletů ukázal 

jako hlavní faktor ovlivňující počátek nemoci. V souladu 

s předchozími studiemi jsme neprokázali souvislost mezi 

počtem CAG tripletů a charakterem iniciálních projevů. 

Větší počet CAG tripletů a tedy časnější počátek nemoci, 

je mnohdy spojen s paternálním přenosem, neboť často 

v postmitotické fázi dozrávání spermií dochází k 

zmnožení počtu CAG tripletů. V našem souboru však 

byly pouze dva případy juvenilní formy Huntingtonovy 

nemoci. Pravděpodobně neexistuje kauzální vztah mezi 

klinickým počátkem a charakterem iniciálních příznaků. 

Výsledek může také být zkreslen retrospektivní analýzou 

klinického počátku a charakteru iniciálních klinických 

příznaků. 
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5. Zjistit obsah železa v mozcích nemocných 

Huntingtonovou nemocí a srovnat s normální populací. 

Analyzovat možné vztahy mezi depozity železa a 

klinickými nálezy nemocných s Huntigntonovou nemocí.

3. Dosažené výsledky a jejich význam

3.1. Klinické aspekty Huntingtonovy nemoci

Abychom mohli intraindividuálně a interindividuálně 

hodnotit klinický stav nemocných s Huntingtonovou 

nemocí, hledali jsme škálu, která by nám toto umožnila. 

Ve světě je používána celá řada škál, které různým 

způsobem mapují stav nemocných. V České republice 

dosud nebyla používána žádná škála. Rozhodli jsme se 

pro Jednotnou škálu Huntingtonovy nemoci (Unified 

Huntington´s Disease Rating Scale, UHDRS), která 

komplexně hodnotí klinický stav. UHDRS se skládá 

z řady škál a testů, které hodnotí míru hybného postižení, 

kognitivní deteriorace, behaviorální projevy, schopnost 

sebeobsluhy a sociálně ekonomický status nemocného. 

UHDRS jsme přeložili z anglického do českého jazyka. 
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3.1.1. Motorické postižení

Pro Huntingtonovu nemoc je typický výskyt 

mimovolních pohybů, nejčastěji choreatického typu. 

Méně nápadně, ale přesto velmi významně je u 

Huntingtonovy nemoci porušena i volní motorika. 

Motorická škála v UHDRS pokrývá většinu motorických 

příznaků spojených s Huntingtonovou nemocí. Motorická 

škála však nezahrnuje některé důležité položky na jakou 

jsou hodnocení výskytu a závažnosti dysfagie, myoklonu 

či příznaku stisku ruky, které jsou nedílnou součástí 

nemoci. Například včasný záchyt dysartrie a dysfagie 

dává prostor adekvátní logopedické péči. 

Motorická škála UHDRS je také málo citlivá k poruchám 

volní motoriky, zejména v počátečních stádiích nemoci. 

Diskrétní poruchy volní motoriky patří k prvním 

příznakům nemoci a podle výsledků studií s nositeli 

genové mutace pro Huntingtonovu nemoc se poruchy 

volní hybnosti vyskytují již v presymptomatickém stádiu. 

Podle našich zkušeností motorická škála UHDRS přes 

výše uvedené výhrady umožnuje v rutinní klinické praxi 

rychle zhodnotit aktuální neurologický status a tak i 
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V našem souboru nemocných nebyl prokázán vztah mezi 

věkem na počátku Huntingtonovy nemoci a charakterem 

iniciálních příznaků. Rovněž nebyla nalezena spojitost 

mezi paternální nebo maternální hereditou a věkem na 

počátku Huntingtonovy nemoci. 

Komentář

V našem souboru nemocných plocha CNC byla přibližně 

o dvě třetiny menší v porovnání s kontrolním souborem. 

Výrazná atrofie CNC je již dobře patrná na klinickém 

počátku Huntingtonovy nemoci. Podle morfometrických 

studií s osobami v riziku Huntingtonovy nemoci 

makroskopická atrofie CNC se rozvíjí řadu let před 

prvními příznaky. Tato fakta nasvědčují vysoké 

senzitivitě a i relativně vysoké specificitě 

planimetrického vyšetření atrofie CNC v diferenciální 

diagnostice Huntingtonovy nemoci. Existuje jen několik 

onemocnění, u kterých se společně vyskytují motorické, 

kognitivní a behaviorální poruchy doprovázené nápadnou 

atrofií CNC. Navíc výskyt těchto onemocnění je raritní. 

Pokročilý stupeň atrofie CNC v době prvních příznaků 
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mutovaného genu. Iniciální neurologickou symptomatiku 

mělo 54 pacientů (67,5%) a psychiatrickou symptomatiku 

22 pacientů (27,5%). U 4 pacientů se nepodařilo zjistit 

iniciální symptomatiku. Průměrný věk norem v době CT 

vyšetření byl 52,6 ± 14,6 let.

Výsledky

Průměrná velikost plochy CNC byla signifikantně menší 

(0,44 ± 0,13 cm2) ve srovnání s normami (1,17 ± 0,12 

cm2) (p  0,001). Velikost atrofie CNC signifikantně 

inverzně korelovala s délkou trvání Huntingtonovy 

nemoci (p < 0.001). Přirozená atrofie CNC u zdravých 

osob inverzně korelovala s věkem (p<0.01), ale nikdy 

nedosáhla míry atrofie CNC jako u Huntingtonovy 

nemoci. 

Počet CAG tripletů výrazně inverzně koreloval 

s klinickým počátkem Huntingtonovy nemoci (p < 

0.001). Nebyl prokázán vztah mezi počtem CAG tripletů 

a charakterem iniciální symptomů. Nebyl prokázán vztah 

mezi paternální nebo maternální hereditou a počtem CAG 

tripletů.
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možné sledování jeho progrese a efektu symptomatické 

terapie. Motorická škála UHDRS je také vhodná pro 

experimentální účely.

3.1.2. Kognitivní deficit

Kognitivní deficit je nedílnou součástí klinického obrazu 

Huntingtonovy nemoci. Kognitivní deteriorace u 

Huntingtonovy nemoci se rozvíjí velmi pomalu a začíná 

izolovaným postižením jednotlivých funkcí a postupně 

progreduje do obrazu subkortikální demence. Diskrétní 

zpomalení psychomotorického tempa, poruchy učení, 

pracovní paměti a některých parametrů exekutivních 

funkcí se opakovaně potvrdily i u osob 

v presymptomatickém stádiu Huntingtonovy nemoci. 

Kognitivní testy (Stroop test, Symbol Digit modlities Test 

(SDMT), Verbal Fluency Test (VF)) zahrnuté v UHDRS 

jsou vysoce senzitivní k deficitům Huntingtonovy 

nemoci. V rámci UHDRS jsme k testování použili místo

SDMT zkrácený a kognitivně náročnější Digit Symbol 

Modalites Test (DSMT). Místo klasické verze Stroopova 

testu jsme použili zkrácenou experimentální verzi (tzv. 
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Victoria version), u které dochází k mírné interferenci již 

v druhé části testu. Všechny tyto testy jsou zaměřené 

zejména na psychomotorické tempo, pozornost a 

exekutivní funkce a nemocní v nich většinou selhávají již 

na počátku nemoci narozdíl od testů zaměřených na 

globální kognitivní deficit (MMSE, MDRS). Kognitivní 

testy zahrnuté v UHDRS však nepokrývají všechny 

typické deficity pro Huntingtonovu nemoc: poruchy 

paměti a vizuálně prostorové deficity. Podle našich 

zkušeností se na poruchy verbální paměti osvědčil 

Auditory Verbal Learning Test (AVLT), který dobře 

ukazuje na poruchy strategie ukládání a volného vybavení 

z paměti u osob s Huntigntonovou nemocí a to i 

v počátečních stádiích. 

Podle našich zkušeností kvalitativní i kvantitativní 

vyšetření a hodnocení kognitivního deficitu však 

vyžaduje spolupráci se zkušeným neuropsychologem a je 

časově velmi náročné. Vyšetření kognitivního deficitu má 

význam zejména v iniciálních stádiích, kdy může 

napomoci v diferenciální diagnostice a v posouzení 

možností případného zapojení do pracovního procesu. 
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Shromáždili jsme soubor 80 pacientů s geneticky 

verifikovanou Huntingtonovou nemocí a porovnali jej se 

souborem 43 norem. U všech osob byla pomocí CT 

v orbitomeatálním sklonu měřena největší plocha caput 

nuclei caudati (CNC). Plocha pravého i levého CNC byla 

změřena třikrát a jejich společným aritmetickým 

průměrem byla získána výsledná hodnota. Retrospektivně 

z dokumentace a z informací od nemocných a rodinných 

příslušníků byly získány informace ohledně věku na 

počátku nemoci a délce trvání onemocnění, charakteru 

dědičnosti ve smyslu maternální či paternální heredity, 

charakteru iniciálních symptomů nemoci 

(psychiatrických nebo motorických). Počet CAG tripletů 

byl stanoven genetickou analýzou DNA z periferních 

leukocytů.

Průměrný věk souboru nemocných v době vyšetřování 

byl 49,2 ± 12,7 let, klinický počátek onemocnění 42,8 ± 

12,8, délka trvání nemoci byla 6,3 ± 4,3 let. Paternální 

heredita byla zjištěna u 42 pacientů (52,5%), maternální 

heredita byla zjištěna u 20 pacientů (25%). U 18 pacientů 

(22,5%) se nepodařilo zjistit, kdo z rodičů byl nositelem 
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4.5. Atrofie caput nuclei caudati u Huntingtonovy 

nemoci a její vztah ke klinickým a genetickým 

parametrům 

(Caudate nucleus atrophy in Huntington´s disease and its 

relationship with clinical and genetic parameters )

Úvod 

Pro Huntingtonovu nemoc je typická kombinace výskytu 

nejen dyskinetického syndromu, kognitivní deteriorace a 

behaviorálních projevů, ale také symetrická atrofie 

striata. Makroskopická atrofie nucleus caudatus patrná v 

CT nebo MR obraze jako ztráta konvexity předních rohů 

postranních komor a jejich balónovité rozšíření. 

Cílem této práce bylo zjistit možný přínos CT vyšetření v 

diferenciální diagnostice Huntingtonovy nemoci. Dále 

pak analyzovat vztahy mezi počtem CAG tripletů, 

maternální a paternálním přenosem, atrofií nucleus 

caudatus a klinickými projevy.
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Další testování či retestování kognitivního deficitu by 

nemělo být prováděno paušálně, ale pouze ve 

výjimečných případech: přiznání sociálních výhod, 

zbavení svéprávnosti a nebo cíleně při sledování efektu 

léčby. Znalost rozsahu kognitivního deficitu u 

konkrétního pacienta lze využít v kognitivní rehabilitaci, 

v komunikaci nemocného s prostředím a pochopení 

nároků nemocných ze strany pečovatelů. Časté a 

zbytečné retestování osob s Huntingtonovou nemocí má 

negativní vliv na psychiku nemocných. Nemocní 

s Huntingtonovou nemocí mají překvapivě dobře 

zachovalý náhled na svůj kognitivní deficit a to vede 

k frustraci a snížené compliance. 

Při analýze získaných dat o motorickém a kognitivním 

postižení našich nemocných s Huntigntonovou nemocí se 

ukázala celá řada korelací mezi tíží hybného postižení a 

kognitivním výkonem. Statisticky velmi významné 

korelace byly mezi motorickým deficitem skórovaným 

podle UHDRS a globálními testy kognitivních funkcí 

(MMSE, MDRS). Tyto korelace jsou však podmíněny 

malou citlivostí motorické škály v UHDRS i těchto 
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kognitivních testů k deficitům na počátku nemoci a jejich 

pozvolným rozvojem. Nejsilnější korelace se ukázaly 

mezi motorickým deficitem v UHDRS a testy, které jsou 

náročné na psychomotorické tempo a volní kontrolu 

hybnosti (SDMT, Trail Making Test část A (TMT)). 

SDMT a TMT jsou testy které jsou citlivé v testování 

kognitivního deficitu již v počátečních a dokonce i v 

presymptomatických stádiích Huntingtonovy nemoci. 

Tyto korelace však mohou být více či méně podmíněny 

dyskinetickým syndromem a také poruchami volní 

motoriky, které jsou závislé na kognitivních procesech. 

Motorický deficit však také koreluje s výkonem v TMT 

části B, která je stejně náročná na motorický výkon, ale 

navíc vyžaduje větší zapojení exekutivních funkcí. 

Motorický deficit také signifikantně koreloval 

s kognitivním deficitem v testech, které významně nejsou 

ovlivněny motorickým postižením a jsou také náročné na 

exekutivní funkce (Stroop test, VF, AVLT). Nižší 

korelace testů náročnějších na exekutivní funkce s 

motorickým postižením podle UHDRS, v porovnání s 

kognitivními testy v nichž je výkon více závislý na 

motorice naznačuje možnou částečnou nezávislou 
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změny v mitochondriálním metabolismu v mozku u 

konkrétních pacientů. 

Na mitochondriální dysfunkci u Huntingtonovy nemoci je 

třeba pohlížet jako na multifaktoriální proces. Pozitivní 

korelace mezi klinickým počátkem Huntingtonovy 

nemoci a aktivitou CS může být projevem 

kompenzačních mechanismů při poruchách na různých 

úrovních mitochondriálního energetického metabolismu. 

Inverzní korelace mezi počtem CAG tripletů a aktivitou 

komplexu I+III může být výsledkem dosud neznámého 

primárního nebo sekundárně zprostředkovaného působení 

mutovaného huntingtinu nebo nedostatku koenzymu Q. 

Vztah mezi aktuální klinickou symptomatikou a 

mitochondriální dysfunkcí se v našem souboru 

neprokázal, přestože podle experimentálních studií 

některé mitochondriální poruchy mohou být asociovány 

s dyskinetickým syndromem. Vysvětlením může být i 

fakt, že u všech pacientů byly výrazné poruchy hybnosti, 

u některých sdružené i s poměrně výraznou kognitivní a 

behaviorální symptomatikou, ale žádný z nemocných 

neměl izolované psychické symptomy. 
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Korelační analýza ukázala pozitivní korelaci mezi 

aktuální aktivitou CS a klinickým počátkem 

Huntingtonovy nemoci (p  0,05). Pozorovali jsme 

inverzní korelaci mezi počtem CAG tripletů a aktivitou 

komplexu I+III (p  0,05). V našem souboru se také 

potvrdila inverzní korelaci mezi počtem CAG tripletů a 

věkem klinického počátku Huntingtonovy nemoci (p 

0,01). 

Osoby s dominující neurologickou symptomatikou se 

v ostatních hodnocených parametrech nelišili od osob se 

současnou neurologickou i psychiatrickou 

symptomatikou. Neprokázali jsme vztah mezi maternální 

či paternální hereditou a ostatními sledovanými 

parametry.

Komentář

Podle našich výsledků mitochondriální dysfunkce 

energetického metabolismu v izolovaných trombocytech 

u pacientů Huntingtonovou nemocí je velmi variabilní. 

Pravděpodobně má sekundární charakter a neodráží 
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deterioraci exekutivních funkcí anatomicky a funkčně 

spojených nejen se striatem, ale také frontálními laloky.

3.1.3. Behaviorální poruchy

V průběhu Huntingtonovy nemoci se vyskytuje celá řada 

různých behaviorální projevů. V UHDRS je obsažena 

škála hodnotící některé behaviorální projevy (deprese, 

úzkost, suicidální tendence, iritabilita, agrese, obsedantně 

kompulzivní projevy a psychotické fenomény). 

Behaviorální projevy jsou hodnoceny podle frekvence a 

míry závažnosti. V této škále postrádáme položku na 

hodnocení apatie a mánie. Apatický syndrom patří 

k dominantní projevům nemoci již od počátečních stádií. 

Jako výhodnější se nám jeví Cummingsův 

Neuropsychiatrický inventář. Ještě důkladněji 

behaviorální projevy postihuje Craufudova škála Problem 

Behaviorous Assessment, která je však časově velmi 

náročná. Obě tyto škály zatím nejsou v České republice 

používány. 

Považujeme za vhodné současně se také dotazovat na 

sexuální život, abusus návykových látek a patologické 
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hráčství. Péče o nemocné by se měla odvíjet nejen od 

aktuálních zdravotních problémů, ale také podle 

závažných anamnestických údajů jako jsou výskyt 

bipolární afektivní porucha, psychotické poruchy, 

suicidální chování, kriminální chování. 

Pro získání validních údaje je nutná spolupráce 

zkušeného psychiatra nebo psychologa s osobami 

pečujícími o nemocného. I zkušený neurolog během 

krátké ambulantní kontroly je často schopen postřehnout 

jen velmi výrazné poruchy chování a myšlení. Nemocný 

se často v nemocničním prostředí chová zcela odlišně a 

velmi často nemá přiměřený náhled na své chování. Po 

patologických behaviorálních projevech je nutno aktivně 

pátrat při každé ambulantní kontrole a také poučit 

pečující osoby o jejich charakteru. 

V našem souboru podle behaviorální škály UHDRS a 

Beckova depresivního inventáře –II (BDI-II) se objevila 

řada nemocných s příznaky mírné až středně těžké 

deprese. Také velmi časté byly projevy úzkosti iritability, 

verbální agrese a vzácně i fyzického násilí. Suicidální 

myšlení bylo velmi vzácné. Většina nemocných s těmito 
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skupinu tvořilo 29 zdravých nekuřáků, kteří se věkem a 

zastoupením pohlaví od souboru nemocných významně 

nelišili.

V trombocytech izolovaných z periferní krve byly 

spektrofotometricky stanoveny aktivity komplexů

respiračního řetězce I, II, I+III, III a IV a citrátsyntázy 

(CS). Dále byly hodnoceny parametry: věk v době studie, 

věk klinického počátku nemoci a trvání Huntingtonovy 

nemoci, iniciální a současné symptomy (neurologické či 

psychiatrické), počet (CAG)n tripletů a heredita 

(maternální či paternální). Počet CAG tripletů byl 

stanoven standardní metodou v leukocytech periferní 

krve. 

Výsledky

Snížená aktivita některých komplexů respiračního řetězce 

byla zjištěna u 7 z 18 pacientů s Huntingtonovou nemocí 

(4x komplex IV, 3x komplex III, 2x komplex I+III, 2x 

komplex II, 1x komplex I a 2x poměr komplex IV/CS). 

V kontrolním souboru individuální hodnoty aktivit 

komplexů dýchacího řetězce byly v mezích normy.



44

4.4. Aktivity komplexů dýchacího řetězce 

v izolovaných trombocytech u 18 pacientů s 

Huntingtonovou nemocí

Úvod

Poruchy energetického metabolismu byly opakovaně 

pospány u nemocných i u osob v presymptomatickém 

stádiu Huntigntonovy nemoci. Poruchy respiračního 

řetězce u pacientů s Huntigtonovou nemocí byly 

pozorovány především v centrálním nervovém systému, 

kosterním svalu a kultivovaných fibroblastech. 

Na základě rozporných závěrů o mitochondriální 

dysfunkci v trombocytech ve světovém písemnictví jsme 

se rozhodli prověřit poruchu respiračního řetězce s cílem 

nalézt snadno dostupný marker, který by mohl být 

užitečný v diferenciální diagnostice anebo ve sledování 

progrese Huntingtonovy nemoci. 

Vyšetřili jsme 18 osob s geneticky verifikovanou 

klasickou formou Huntingtonovy nemoci v počátečních 

až středně pokročilých stádiích nemoci. Kontrolní 
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projevy byla také léčena antidepresivy. Nepodařilo se 

nám však zachytit žádné aktuální psychotické projevy. 

Záchyt behaviorálních projevů mohl být negativně 

ovlivněn nedostatečným zkušenostmi neurologa který 

škálování prováděl, nedostatečnými informacemi od 

pečujících osob, sníženým náhledem nemocného 

s progresivní kognitivní deteriorací a také terapií 

(benzodiazepiny, antipsychotika, antidepresiva).

V našem souboru nemocných závažnost deprese měřená 

BDI-II korelovala s motorickým postižením v UHDRS. 

Míra deprese v BDI-II korelovala s výkonem testech 

vyžadujících zapojení exekutivních funkcí (SDMT, 

TMT-B). Tyto výsledky ukazují na možné oslabení nejen 

kognitivních procesů potřebných k řízení hybnosti ale 

také exekutivních funkcí. Celkové behaviorální skóre 

UHDRS však nekorelovalo ani s tíží motorického 

postižení ani s žádným výkonem v kognitivním testování. 

Tento výsledek je zcela konzistentní s výsledky jiných 

studií může být způsoben výše popsanými metodickými 

nedostatky, ale také neurodegenerativními mechanismy, 

které přednostně a selektivně postihují určité buněčné 
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populace mozku a které nemusí být primárně anebo 

klinicky významně zapojeny do řízení motorických a 

kognitivních procesů. Klinická a experimentální 

pozorování u čistě psychiatrických onemocnění ukazují 

na negativní vliv některých behaviorálních projevů na 

motorický a kognitivní výkon. 

3.2. Klinická genetika Huntingtonovy nemoci

V České republice se od roku 1994 provádí přímá DNA 

diagnostika, která je považována za spolehlivý 

diagnostický marker nosičství mutace genu pro 

Huntingtonovu nemoc.

Toto vyšetření nám umožňuje nejen konfirmaci klinické 

diagnózy, ale také může pomoci lidem v potenciálním 

riziku Huntingtonovy nemoci a při plánování rodičovství. 

Naše i zahraniční výsledky a zkušenosti potvrzují nutnost 

spolupráce multidisciplinárního týmu a dodržování 

mezinárodních pravidel při testování osob riziku 

Huntingtonovy nemoci. Podle našich výsledků se výskyt 

mutované alely výrazně neliší od výskytu v západních 

zemích Evropy a Severní Ameriky. V souladu 
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řadou dalších geneticky podmíněných faktorů. O počátku 

nemoci primárně nerozhoduje typ přenosu. Častější 

výskyt paternálního přenosu u juvenilních forem je 

podmíněn větší tendencí k expanzi CAG tripletů u mužů 

než u žen. Retrospektivní analýza iniciálních příznaků 

Huntingtonovy nemoci je velmi obtížná a často 

nespolehlivá. Všechny příznaky Huntingtonovy nemoci 

se zpravidla rozvíjejí velmi pomalu a k podezření na tuto 

nemoc většinou vede až výskyt mimovolních pohybů.

Relativně malý počet zájemců o prediktivní testování je 

způsoben uvědoměním si možnosti spolehlivé 

molekulárně genetické diagnostiky a zároveň neexistencí 

efektivní terapie Huntingtonovy nemoci. Pro uvážené 

rozhodnutí k genetickému presymptomatickému testu a 

k minimalizaci nežádoucích účinků výsledku genetického 

testování se potvrdil přínos protokolárního postupu. Pro 

nemocné, osoby v riziku Huntingtonovy nemoci a jejich 

pečovatele je prospěšná spolupráce s multidisciplinárním 

týmem a svépomocnými organizacemi.
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O presymptomatický test požádalo celkem 190 osob 

v riziku Huntigtonovy nemoci, ale podle protokolárního 

postupu nakonec genetický test podstoupilo jen 61 osob 

(32,1%). Ve 41% bylo potvrzeno nosičství mutované 

alely. Provedení prenatálního testu zvažovalo 5 párů, ale 

test byl nakonec proveden pouze v jednom případě. 

Komentář

Naše výsledky potvrzují jednoznačný přínos DNA 

analýzy v případě diagnostických testů. Na základě 

mezioborové spolupráce a genetického testování se nám 

podařilo částečně (orientačně) zmapovat frekvenci 

výskytu mutace pro Huntingtonovu nemoc v České 

republice. Počet a podíl správně indikovaných 

genetických vyšetření je ovlivněn erudicí naší odborné i 

laické veřejnosti. 

Poměrné zastoupení klasické, juvenilní a formy 

s pozdním nástupem v naší populaci se neliší od 

zahraničních pozorování. Počet CAG tripletů je 

všeobecně považován za hlavní faktor ovlivňující 

klinický počátek nemoci, ale může být modifikován 
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s předchozími výsledky našich i zahraničních studií počet 

CAG tripletů se ukazuje jako hlavní faktor určující 

klinický počátek nemoci. 

3.3. Mitochondriální poruchy u Huntingtonovy 

nemoci

V rámci výzkumu Huntingtonovy nemoci jsme se snažili 

nalézt klinický či paraklinický parametr, který by 

napomohl v diferenciální diagnostice nebo sledování 

průběhu nemoci. Pod vlivem publikačních výstupů za 

hraničních studií o mitochondriální dysfunkci v mozcích 

nemocných s Huntingtonovou nemocí jsme se rozhodli 

zkoumat některé parametry respiračního řetězce 

v trombocytech z periferní krve.

V našem malém souboru nemocných jsme neprokázali 

konzistentní změny v aktivitách jednotlivých komplexů 

respiračního řetězce. Pozitivní korelace mezi klinickým 

počátkem a aktivitou enzymu citrátsyntázy a inverzní 

korelace mezi počtem CAG tripletů a aktivitou komplexu 

I+III pravděpodobně nemá klinický význam. Stejně tak se 

nám nepodařilo prokázat vztah mezi klinickou 
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symptomatikou, paternálním a maternálním přenosem či 

terapií a aktivitou jednotlivých komplexů respiračního 

řetězce. Mitochondrie z trombocytů periferní krve nejsou 

tedy vhodným materiálem pro klinické monitorování 

Huntingtonovy nemoci.

3.4. Morfometrie mozku u Huntingtonovy nemoci

Pro Huntingtonovu nemoc je typická atrofie mozku 

postihující zejména oblast bazálních ganglií. Atrofické 

změny zejména striata lze pozorovat řadu let ještě před 

klinickým počátkem nemoci. 

3.4.1. Planimetrie caput nuclei caudati

Důvodem pro planimetrické vyšetření atrofie caput nuclei 

caudati (CNC) pomocí počítačové tomografie (CT) byla 

snaha opět nalézt parametr, který by usnadnil proces 

diferenciální diagnostiky Huntingtonovy nemoci. 

Podle našich výsledků k atrofickým změnám CNC 

dochází i ve zdravě stárnoucí populaci, ale nikdy 

nedosáhnou míry atrofie pozorované u osob 
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Počátek klinické manifestace se pohyboval od 8 do 74 let 

(ar. průměr 43,1± 13,4), přičemž většina spadala do 

období 23 až 59 let. Průměrný věk v době stanovení 

správné diagnózy byl 49,7 ± 12,1 roku. Juvenilní forma 

Huntingtonovy nemoci se potvrdila u 12 (3,3%) 

nemocných. Pozdní forma Huntingtonovy nemoci byla 

prokázána ve 46 (10,5%) případech.

Byla potvrzena signifikantní inverzní korelace mezi 

počtem CAG tripletů mutované alely a věkem počátku 

klinických projevů (p < 0,001). V našem souboru u 

nemocných s klasickou formou Huntingtonovy nemoci 

nebyl nalezen rozdíl mezi maternální a paternální 

přenosem a věkem klinického počátku nemoci. U 

juvenilních forem nemoci byl zaznamenán častější 

paternální přenos. V retrospektivně hodnocené iniciální 

manifestaci nemoci dominovala neurologická 

symptomatika v 72%, kognitivně behaviorální ve 20% a v 

8% případů nebyla stanovena. Nebyl prokázán žádný 

vztah mezi počtem CAG tripletů mutovaného genu a 

charakterem iniciálních příznaků. 
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Cílem práce bylo seznámit se s klinicko-genetickými 

charakteristikami u Huntingtonovy nemoci v 

reprezentativním vzorku české populace a poukázat na 

přínos genetického testování i jeho úskalí.

Výsledky

Diagnostickým testem byla potvrzena klinická diagnóza 

Huntingtonovy nemoci u 441 (72,5%) nemocných. Z toho 

u dvou nemocných byla prokázána nová mutace 

paternálního původu. Při pozitivní rodinné anamnéze byla 

diagnóza konfirmována u 402 (95%) nemocných. Při 

absenci familiárního výskytu byl test pozitivní u 72 

(18%) pacientů. Při nejasných či nevalidních 

anamnestických údajích se Huntingtonova nemoc 

potvrdila ve 241 (60%) případech. U 402 (97,8%) osob se 

prokázala plná mutace v intervalu od 40 do 81 CAG 

tripletů a medián 45 CAG tripletů. U dalších 9 

nemocných osob byla nalezena intermediální alela 

s počtem 36-39 CAG tripletů. V souboru nemocných byly 

pouze heterozygoti pro Huntingtonovu nemoc.
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s Huntingtonovou nemocí. Planimetrie CNC se tedy 

ukázala jako citlivý marker Huntingtonovy nemoci a to i 

na klinickém počátku nemoci. CT planimetrie je snadno 

dostupná a rychle proveditelná. Námitka, že toto 

vyšetření je obsolentní, když je poměrně snadno dostupná 

definitivní konfirmace diagnózy metodou přímé DNA 

analýzy mutace, je opodstatněná jen z části. Záchyt 

atrofie CNC se může uplatnit v případech kdy 

Huntingtonovy nemoc má atypický průběh anebo není 

klinická suspekce na toto onemocnění. Planimetrie CNC 

se může uplatnit i v diferenciální diagnostice případů, u 

kterých genetický test vyloučil toto onemocnění. Existuje 

jen několik velmi vzácných geneticky onemocnění, u 

kterých se vyskytuje makroskopicky nápadná atrofie 

CNC a jejich klinický obraz může věrně napodobit 

Huntingtonovu nemoc (choreoakantocytóza, McLeodův 

syndrom, Huntingtons disease-like 2 a 3, 

spinocerebellární ataxie – 17, Lesch–Nyhanův syndrom). 
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3.4.2. Voxel Based Morphometry

K analýze selektivní atrofie mozkové tkáně lze použít 

techniky „Voxel Based Morphometry“ (VBM), založené 

na automatické klasifikaci a segmentaci tkání pomocí 

matematického algoritmu, který není na rozdíl od metody 

manuální segmentace náchylný k chybám experta. 

Podstatou VBM je stanovení lokální denzity tkáně, která 

číselně vyjadřuje pravděpodobnost příslušnosti daného 

voxelu k šedé nebo bílé hmotě. Tato metoda nepřímo 

vyjadřuje hustotu neuronů šedé hmoty na základě lokální 

intenzity signálu a v závislosti na umístění voxelu 

v pravděpodobnostní mapě tkání. Oproti manuální 

segmentaci má VBM výhodu, že neupřednostňuje jednu 

oblast před ostatními a že systematicky analyzuje celý 

mozek. 

VBM nám umožnila objektivní analýzu lokálních 

atrofických změn mozku nemocných s Huntigntonovou 

nemocí a srovnání s přirozenými atrofickými změnami v 

kontrolním souboru norem. Vyšetření bylo provedeno na 

1,5 T MR přístroji. Pro zobrazení mozku každého 

subjektu bylo použito T1 vážených obrazů typu MP-
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interferují již s oslabenými motorickými a kognitivními 

procesy, ale také porucha volní motoriky. 

Podle našeho názoru deprese oslabuje motorický a 

kognitivní výkon v testech exekutivních funkcí sníženou 

motivací, oslabenou schopností aktivace a regulace volní 

motoriky a kognitivních procesů.

4.3. Huntingtonova nemoc: zkušenosti s genetickým 

testováním v letech 1994-2005

Úvod

V letech 1994-2005 bylo na Oddělení lékařské genetiky 

1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v 

Praze provedeno 629 genetických testů zaměřených na 

Huntingtonovu nemoc: 567 diagnostických, 61 

presymptomatických a jeden prenatální. Všechna 

vyšetření byla provedena metodou přímé DNA analýzy. 
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psychomotorické tempo a exekutivní funkce (TMT-B, 

VF, Stroop Test W and C). Zcela podle našeho očekávání 

nejvíce s motorickým postižením korelovaly deficity 

v testech náročných na volní kontrolu hybnosti (DSMT, 

TMT-A). Méně signifikantní korelace byly nalezeny mezi 

motorickým postižením v UHDRS a testy exekutivních 

funkcí (TMT-B, Stroop test, VF), které jsou na 

motorickém výkonu podobně závislé (DSMT, TMT-A, 

Stroop test D). Tyto výsledky svědčí pro relativně menší 

závislost exekutivních funkcí na motorickém postižení. 

Interpretace vzájemných vztahů mezi motorickým a 

kognitivním výkonem je však problematická. Progrese 

jednotlivých deficitů může být na sobě vzájemně 

nezávislá, ale proti tomu hovoří fakt, že některé struktury, 

zejména striatum, jsou zapojeny do řízení motorických, 

kognitivních a behaviorálních procesů současně a jsou 

postiženy neurodegenerativními procesy. Každý 

kognitivní výkon je více či méně závislý na motorickém 

stavu subjektu. A naopak volní kontrola hybnosti je 

závislá na kvalitativních i kvantitativních složkách 

kognitivních procesů. Pro osoby s Huntingtonou nemocí 

je typická nejen přítomnost mimovolních pohybů, které 
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RAGE (Magnetization Prepared – Rapid Acquisition 

Gradient Echo sekvence).

V našem souboru nemocných byl prokázán významný 

patologický úbytek šedé hmoty kortikálně i 

subkortikálně. Dominantní atrofické změny byly 

naměřeny v oblasti striata. 

Podle našich výsledků počet CAG tripletů se ukázal jako 

faktor, který významně ovlivňuje míru atrofických změn 

šedé hmoty nuclei caudati, bílé hmoty obou gyrus 

postcentralis a pravého mozečku. Míra atrofických změn 

pak určuje míru motorického postižení.

Předpokládali jsme, že atrofické změny budou korelovat 

s výkonem v některých neuropsychologických testech. 

Použili jsme rozsáhlou baterii kognitivních testů, které 

pokryly většinu deficitů typických pro Huntingtonovu 

nemoc: 

a. exekutivní funkce – TMT, Stroop test, VF, DSMT, 

Wisconsin Card Sorting Test
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b. paměť – AVLT, Benton Visual Retention Test, 

verbální párové asociační učení a vizuální párové 

asociační učení WMS-III

c. vizuoprostorové deficity – Clock Test

d. globální kognitivní deficit – MMSE, MDRS.

Výkon v žádném z kognitivních testů však po provedení 

korekčních analýz na hladině P<0,05 (Bonferroniho 

korekce, Family Wise Error, False Discovery Rate) 

s atrofickými změnami nekoreloval. Jako vysvětlení se 

nabízí možnost, že metoda VBM není vhodnou metodou 

pro vyhledávání funkčně morfologických korelátů 

některých složitých procesů, jako jsou například 

kognitivních funkce, které jsou anatomicky a funkčně 

spjaté s řadou struktur nervové soustavy. Lokální změny 

denzity šedé a bílé hmoty mozku tedy nemusí vždy nutně 

korelovat s kognitivním výkonem. Kognitivní deficit jistě 

není podmíněn jen numerickou atrofií, ale také 

dystrofickými změny nervových buněk a transmiterovou 

dysbalancí. Pro zkoumání závislosti kognitivních funkcí 

na nervových strukturách mozku jsou vhodnější funkční 
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(p<0.001), Verbal Fluency Test (VF) (p<0.0001) a Stroop 

Test subtest D (p<0.0002), subtest W (p<0.002) a subtest 

C (p<0.004). 

Motorický deficit v UHDRS také signifikantně koreloval 

s výkonem v subtestech verbální paměti - Auditory 

Verbal Learning Test (AVLT-total recall (p<0.006), 

AVLT-B interference (p<0.0001), AVLT-A delayed 

recall (p<0.02).

Tíže motorického postižení také korelovala s výkonem v

globáních testech kognitivních funkcí - Mini Mental State 

Examination (MMSE) (p<0.00005) a Mattis Dementia 

Rating Scale (MDRS) total score (p< 0.001). 

Tíže deprese měřená BDI-II korelovala s motorickým 

postižením v UHDRS (p<0.01) a výkonem v některých 

testech exekutivních funkcí DSMT (p<0.003) a TMT-B 

(p<0.007). 

Komentář

Stupeň motorické postižení v UHDRS velmi dobře 

koreloval s deficitem v testech zaměřených na 
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Úvod

Cílem našeho projektu bylo zjistit, zda existuje souvislost 

mezi motorickým postižením a kognitivním deficitem a 

do jaké míry ovlivňuje deprese kognitivní a motorický 

výkon nemocných s Huntingtonovou nemocí.

Vyšetřili jsme celkem 40 osob v iniciálních až středně 

pokročilých stádiích Huntingtonovy nemoci. Motorické 

postižení bylo hodnoceno pomocí Jednotné škály 

Huntingtonovy nemoci (Unified Huntington´s Disease 

Rating Scale motor assessment subscore, UHDRS). 

Kognitivní deficit byl vyšetřen pomocí baterie 

neuropsychologických testů a deprese byla hodnocena 

pomocí Beckova depresivního inventáře – II (BDI-II).

Výsledky

Tíže motorického postižení signifikantně korelovala 

s deficitem v testech exekutivních funkcí: Digit Symbol 

Modalities Test (DSMT) (p<0.000001), Trail Making 

Test (TMT) část TMT-A (p<0.0001) a část TMT-B 
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studie (SPECT, PET, fMRI nebo syntéza MRI dat s EEG 

či EP).

3.5. Depozita železa v mozcích nemocných 

s Huntingtonovou nemocí

Pro vyšetření depozit jsme se rozhodli na základě 

současných informací účasti oxidativního stresu a 

energetické dysfunkci v bazálních ganglích nemocných 

s Huntingtonovou nemocí. Reaktivní formy železa mohou 

katalyzovat tvorbu volných radikálů. Transport a ukládání 

železa mohou být ovlivněny i přítomností huntingtinu, 

respektive vlastnostmi polyglutaminového řetězce, které 

jsou podmíněny počtem CAG tripletů. Zvýšená depozita 

nehemového železa (ferritinu a henosiderinu) mohou být 

odrazem nerodegenerace a následně klinických projevů. 

Prokázali jsme zvýšené množství depozit železa 

bilaterálně v globus pallidus u nemocných 

s Huntingtonovou nemocí v porovnání s normami. 

Rovněž v bílé hmotě frontálních laloků osob bylo 

signifikatně více depozit železa než u norem. 
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Podle našich výsledků počet CAG tripletů určuje 

množství depozit železa v levém globus pallidus a 

v levém nucleus caudatus inverzně korelovalo s počtem 

CAG tripletů. 

Také jsme předpokládali, že zvýšení depozit železa 

v jednotlivých jádrech bazálních ganglií by mohlo 

korelovat s klinickými projevy, ale po provedení 

Bonferroniho korekce na hladině významnosti P<0,05 

nebyla potvrzena žádná souvislost mezi motorickým v 

UHDRS a kognitivním postižením. Baterie kognitivních 

testů byla identická s baterií použitou jako v případě 

Voxel Based Morphometry (viz 3.4.2.).
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nezahrnuje apatii, která bývá často jedním z počátečních 

příznaků Huntingtonovy nemoci. Behaviorální škála se 

také nezabývá náhledem nemocného na svůj zdravotní 

stav, sexuální problematikou, abusem alkoholu, 

nikotinismem a drogovou závislostí. UHDRS hodnotí 

pouze aktuální stav nemocného a nepodchycuje důležité 

údaje anamnestické - výskyt deprese, suicidální jednání, 

agrese, psychotické příznaky, kriminální aktivity. Podle 

našich zkušeností behaviorální projevy by měly být 

hodnoceny ve spolupráci s psychiatrem a osobami 

pečujícími o nemocné. Škála na funkční status 

nemocného pokrývá základní spektrum aktivit všedního 

dne. Škály na kapacitu a nezávislost nepřinášejí zásadní 

nové informace. 

4.2. Vztah mezi motorickým a kognitivním 

deficitem u Huntingtonovy nemoci

(Relation between motor and cognitive deficits in 

Huntington´s disease)
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zaznamenán vztah mezi behaviorálním projevy a 

ostatními klinickými projevy, ačkoli také mohou být 

podmíněné degenerací identických nervových struktur. 

Navíc podle dosavadních klinických a experimentálních 

pozorovaní u jiných neurodegenerativních onemocnění a 

psychiatrických onemocnění behaviorální poruchy také 

mohou sekundárně zhoršovat motorický a kognitivní 

výkon. Jako vysvětlení se nabízí možnost, že behaviorální 

projevy mohou být modifikovány medikací a jsou pak 

špatně diagnostikovatelné.

Provedení celé UHDRS je časově velmi náročné a 

vyžaduje mezioborovou spolupráci. Pro získání validních 

dat je nezbytná spoluúčast pečovatelů. Motorická škála 

UHDRS dobře a rychle umožňuje zmapovat neurologický 

status nemocného, ale postrádáme hodnocení dysfagie a 

eventuelní váhový úbytek. Kognitivní testování v 

protokolu UHDRS je pro nemocné náročné a vyžaduje 

neuropsychologa. Vzhledem k progresivní kognitivní 

deterioraci u Huntingtonovy nemoci jsou tyto kognitivní 

testy přínosné zejména v diferenciální diagnostice na 

počátku nemoci. Škála na behaviorální projevy 
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4. Stručný obsah jednotlivých prací

Podrobné informace o souboru, metodice, výsledcích a 

jejich interpretaci najdete v oddíle C. 

4.1. Jednotná škála Huntingtonovy nemoci: přínos 

v klinické praxi

(Unified Huntington´s Disease Rating Scale: clinical 

practice and a critical approach)

Úvod

Jednotná škála Huntingtonovy nemoci (Unified 

Huntington´s Disease Rating Scale, UHDRS) je 

souborem škál, testů a dotazníků umožňujících 

komplexní klinické hodnocení stupně závažnosti 

postižení u nemocných s Huntingtonovou nemocí. 

UHDRS testuje závažnost motorického postižení, 

umožňuje hodnocení stupně kognitivní deteriorace a 

záchyt poruch chování a myšlení. UHDRS také zahrnuje 

tři dotazníky, na funkční kapacitu, nezávislost a kapacitu, 

které jsou zaměřené na sebeobsluhu, sociální a 
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ekonomické potřeby nemocného s Huntingtonovou 

nemocí. 

Cílem této studie bylo vyzkoušet přínos UHDRS 

v klinické praxi. Dále pak analyzovat vztahy mezi 

motorickým, kognitivním a behaviorálním postižením a 

počtem CAG tripletů. 

Vyšetřili jsme 45 osob s geneticky verifikovanou 

Huntingtonovou nemocí (HN) v iniciálních až středně 

pokročilých stádiích pomocí UHDRS, kterou jsme 

přeložili do českého jazyka. Současně byly hodnoceny 

tyto parametry: aktuální věk, retrospektivně stanovený 

věk klinického počátku a trvání nemoci. Navíc jsme 

k orientačnímu testování globálního kognitivního deficitu 

použili test Mini Mental State Examination (MMSE).

Výsledky

Potvrdili jsme inverzní korelaci mezi počtem CAG 

tripletů a věkem klinického počátku Huntingtonovy 

nemoci. Podle našich výsledků počet CAG tripletů 

neovlivnil závažnost motorického a kognitivního 
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postižení či behaviorální projevy. S délkou trvání 

Huntingtonovy nemoci se progresivně zhoršoval 

motorický i kognitivní deficit a narůstala potřeba 

ošetřovatelské péče. Výkony a deficity v jednotlivých 

položkách v UHDRS, kromě behaviorálních projevů 

spolu navzájem signifikantně korelovaly. Globální 

kognitivní deficit v MMSE dobře koreloval nejen 

s délkou trvání Huntingtonovy nemoci, ale také s tíží 

hybných projevů a kognitivním deficitem měřeným 

pomocí UHDRS. 

Komentář

Počet CAG tripletů jako hlavní faktor určující klinický 

počátek byl popsán v řadě předchozích studií. Nikdy 

nebyl spolehlivě prokázán vztah mezi počtem CAG 

tripletů charakterem klinických příznaků. Vzájemná 

korelace mezi motorickým, kognitivním a funkčním 

deficitem je podmíněna nejen degenerací nervových 

struktur zapojených do řízení těchto procesů, ale 

pravděpodobně také paralelní progresí klinických 

příznaků. Také v žádné předchozí studii nebyl 
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