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ANOTACE 

 Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je progresivní neurodegenerativní 

onemocnění, které je charakterizováno ztrátou mozkových a spinálních motoneuronů. 

Práce se zaměřuje na popis této nemoci, její klinické projevy, diagnostiku, terapii a 

zároveň je uvedena kazuistika pacienta s ALS.  
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ANNOTATION 

 Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive, neurodegenerative illnesses, 

characterized by brain loss and spinal motoneuron. The bachelor thesis focuses on a 

description of the disease, its clinical manifestations, diagnosis and therapy. Finally, the 

case study of a patient with ALS is also reported. 
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1 Úvod 

 Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je závažné degenerativní onemocnění 

nervového systému, které je nevyléčitelné. Onemocnění změní život nejen nemocnému, ale 

celé jeho rodině. Téma amyotrofická laterální skleróza jsem si vybrala z důvodu nízké 

povědomosti o tomto onemocnění. V dnešní době je mnoho lidí, kteří se s pojmem ALS 

ještě nesetkali a neví o jakou nemoc se jedná.  Hlavní cíle mé bakalářské práce jsou:  

a) Popsat charakteristiku onemocnění amyotrofické laterální sklerózy 

b) Popsat progresi nemoci amyotrofické laterální sklerózy 

c) Představit základní způsoby terapie amyotrofické laterální sklerózy  

d) Popsat kazuistiku pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou s důrazem na ztrátu 

pohybových schopností 

 V první část se věnuji anatomickému a fyziologickému popisu nervového systému, 

dále popisuji onemocnění jako takové, tedy vysvětlení, co je amyotrofická laterální 

skleróza, uvádím formy nemoci, vyšetřovací metody vedoucí ke stanovení diagnózy, 

informace o jejím průběhu. 

 Ve druhé části se věnuji terapii, jednak farmakoterapii, symptomatické terapii a  

léčbou pomocí kmenových buněk, dále popisuji paliativní péči u pacientů s ALS, 

rehabilitaci a zároveň je uvedena kazuistiku pacienta s ALS.  
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2 Historie objevu amyotrofické laterální sklerózy 

 Symptomy nemoci motoneuronu (NMD) byly v polovině 19. století poprvé 

popsány několika neurology. Amyotrofická laterální skleróza (ALS) byla poprvé objevena 

až o několik let později v roce 1869 francouzským neurologem Jeanem Martinem 

Charcotem. Ten dodal popis jak klinický tak i patologický. Proto se dnes setkáváme také s 

označením Charcotova choroba.
1 

Kromě tohoto názvu je amyotrofická laterální skleróza 

běžně nazývána také Lou Gehrigova nemoc pojmenovaná po slavném basebollovém 

hráči.(Walling, 1999) 

 Henry Loui Gehrig byl jeden z nejslavnějších basebollových hráčů. Narodil se 

19.června 1903 v New Yorku. Jeho rodiče, Heinrich a Christina byli němečtí imigranti a 

do země se přestěhovali těsně před narozením jejich syna. Už od útlého věku bylo vidět, že 

má nadání pro to stát se slavným sportovcem. Gehrig Studoval na Kolumbijské univerzitě, 

kde se projevil jeho talent pro baseball. V roce 1925 začal hrát za New York Yankees, kde 

působil na první metě až do roku 1939. (Eig, 2005) 

 V roce 1938, kdy byl na vrcholu své kariéry, začal mít potíže se zavazováním 

tkaniček a pociťoval, že s jeho tělem není něco v pořádku. V roce 1939 během jarního 

tréninku na stadionu St. Petesburgu zkolaboval. Gehrig byl slabý, pomalý a necítil se v 

dobré kondici. Výsledky v tomto roce byly nejhorší za celou jeho kariéru. Po krátké pauze 

stále hrál za New York Yankees. Díky jeho povaze hrát i přes neuvěřitelnou bolest si 

1
vydobyl svůj respekt a získal přezdívku "železný kůň". 

 Jeho žena Eleanor se rozhodla vyhledat neurologa na klinice Mayo, který by jejímu 

muži pomohl a zjistil, co se s jeho tělem děje. Na začátku června na klinice Mayo, Lou 

Gehrig podstoupil sérii vyšetřeních a byla mu diagnostikována Amyotrofická laterální 

skleróza. Choroba, která je nevyléčitelná a má za následek porušení nervových buněk, 

které nejsou schopné ovládat svaly těla a dochází tak k úplné paralýze nenasvědčovala 

tomu, že by se na hřiště mohl ještě někdy vrátit. (Eig, 2005) 

 21.června 1939 Yankees oficiálně oznámili odchod Lou Gehriga z klubu a v tu 

chvíli byl uveden do basebollové síně slávy. Během dvou let se jeho stav výrazně zhoršil. 

                                                 
1
 Dostupné z: http://www.alsa.org/, [cit. 2017-05-02] 

 



 10 

 

Zůstával převážně doma, kde trávil čas se svou ženou Eleanor. Byl natolik křehký, že 

nedokázal podepsat své jméno. Dne 2.června 1941 zemřel ve svém domově v New Yorku 

ve spánku. (Eig, 2005) 
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3 Anatomie a fyziologie nervového systému 

 Funkcí nervového systému je obecně příjem, analýza a integrace informací 

získaných z vnitřního a vnějšího prostředí organismu a vytvoření odpovědi na změny v 

těchto prostředích. Významné součásti informací jsou ukládány do paměti. (Druga, 2011) 

 V nervovém systému rozlišujeme centrální nervový systém (CNS), (systema 

nervosum centrale) a periferní nervový systém, (PNS) (systema nervosum periphericum). 

Centrální nervový systém zahrnuje mozek (encefalon) uložený v dutině lebeční a hřbetní 

míchu (medulla spinalis) nacházející se v páteřním kanále. (Druga, 2011) 

 Periferní nervový systém (PNS) zahrnuje hlavové a míšní nervy (včetně jejich jader 

a předních a zadních míšních rohů). Z fyziologického hlediska se dělí na systém somatický 

a autonomní (viscerální). Somatický systém zahrnuje struktury, které zajišťují aferentní 

senzitivní a senzorické informace (hmat, bolest, polohocit, zrak) a eferentní ovládání 

kosterních svalů. Autonomní systém zajišťuje ovládání hladkých svalů a srdce. (Ambler, 

2013) 

 Nervová tkáň je tvořena dvěma základními typy buněk, neurony a gliovými 

buňkami. (Druga, 2011) 

3.1 Stavba neuronu 

 Neuron je základní stavební a funkční jednotkou nervové tkáně. Je to buňka 

specializovaná pro příjem, vedení a zpracování informací. Neuron se skládá z buněčného 

těla a funkčně diferencovaných výběžků. Z buněčného těla vybíhá několik dostředivých 

(aferentních) výběžků – dendritů a vystupuje z něj jeden odstředivý (eferentní) výběžek 

axon. (Druga, 2011) 

 Buněčná těla neuronů mají různou velikost a tvar. Na povrchu se nachází buněčná 

membrána, která se jako u jiných buněk skládá z dvojvrstvy fosfolipidů, oddělených 

vrstvou proteinů. Buněčná membrána je struktura, která se v průběhu života neuronu stále 

obměňuje. Důležitou složkou membrány jsou glykoproteinové komplexy, označované jako 

receptory. Tyto receptory jsou místa, kde se vážou peptidové neuromodulátory, hormony a 
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mediátory. Membránové receptory jsou základní strukturou pro rychlou komunikaci mezi 

neurony. (Dylevský, 2000) 

 Neuron má tři 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 buněčné 

membrány. 

c) Sekreční, spočívá v uvolňování chemických látek, které se společně nazývají 

mediátory. Mediátory jsou specifické látky, které na chemických synapsích 

zprostředkují cíleně (prostřednictvím receptorů na postsynaptické membráně) 

převod nervové aktivity humorální cestou. (Ambler, 2013) 

Gliové buňky 

 Tvoří základní strukturní skelet nervové tkáně, ve které jsou uloženy neurony a 

jejich výběžky. Na základě morfologických a funkčních charakteristik se dělí na astrocyty, 

oligodendrocyty a mikrogliové buňky. (Dylevský, 2000)  

 Astrocyty a oligodendrocyty pocházejí ze základu centrálního nervstva, tedy z 

neuroektodermu, buňky mikroglie vcestovaly spolu s cévami a jsou mesenchymového 

původu. 

 Některé buňky glie mají pro nervové buňky funkci podpůrnou a nutritivní, jiné 

vytvářejí obaly nervových vláken, další gliové buňky mají funkce obranné a 

fagycytární.(Čihák et al., 1997) 

 Astrocyty – buňky makroglie, jsou všude v CNS. Podle tvaru se rozlišují na 

protoplasmatické astrocyty (plasmatické astrocyty) s širokými, nepravidelnými, ke 

konci rozšířenými výběžky a vláknité astrocyty (fibrilární astrocyty) s četnými 

dlouhými jemnými výběžky. Výběžky astrocytů hvězdicovitě vyzařují na všechny 

strany z poměrně malého buněčného těla obsahující jádro. Výběžky se mohou dále 

větvit, až v periferii přecházejí v tenká plochá rozšíření, jež se přikládají ke 

skupinám axonů a k tělům a dendritům nervových buněk a lemují je, zatímco jiné 

výběžky obklápějí cévy. Sousední výběžky nebo výběžky sousedních astrocytů se 
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při tom doplňují a zčásti překrývají. Na druhé straně jsou výběžky astrocytů 

přiloženy k tělům i výběžkům nervových buněk, pro které zajišťují 

homeostatickými mechanismy vhodné prostředí, zejména zajišťují iontovou 

rovnováhu v okolí neurocytů, izolují od okolí neurocyty a synapse na nervových 

buňkách, přijímají a uvolňují některé látky s funkcí mediátorů (GABA, taurin, 

glutamát). Astrocyty mají také funkce imunobiologické, produkují faktor, který má 

podobné funkce jako lymfokiny (látky bílkovinného charakteru) pomáhajících T – 

buněk. Samy pak reagují na určité lymfokiny zmnožením a stupňováním 

proteosyntézy. Ochranná funkce astrocytů je patrná i na povrchu CNS. kde se 

výběžky astrocytů spojují a vytvářejí souvislou vrstvu výběžků astrocytů. 

 Oligodendrocyty – buňky oligodendroglie, jsou buňky menší než astrocyty, s 

kulatým nebo mnoúhelníkovým tělem s relativně velkým jádrem uvnitř. Tělo těchto 

buněk vysílá menší počet výběžků, větvících se různými směry. Oligodendrocyty 

se vyskytují jako satelitní buňky kolem těl neuronů a jsou s nimi v těsném 

kontaktu. V šedé i bílé hmotě CNS jsou oligodendrocyty také ve svazcích axonů, tj. 

v bílé hmotě. Rozšířené výběžky těchto buněk se na axony přikládají a za 

spirálního obtáčení nervových vláken vytvářejí myelinové pochvy. Jeden 

oligodendrocyt přikládá své výběžky na větší počet nervových vláken. Dále se 

podílejí na trofice (funkce nervových vláken regulující výživu a přeměnu látek 

tkání) axonu a metabolity mohou přecházet z axonu do myelinové pochvy a 

naopak. Tím oligodendrocyty vytvářejí a udržují prostředí, ve kterém se axony 

nacházejí.  

 Mikroglie – mikroglycyty, mesoglie, Hortegova glie, buňky podobné astrocytům a 

oligodendrocytům, avšak podstatně menší, s jádrem bohatým na chromatin a s 

dlouhými, vlnovitými výběžky, které se ještě dále větví. V plasmě buněk mikroglie 

je větší počet lysosomů. Vznikají v kostní dřeni a do CNS se dostávají podél cév. 

Činí asi 10 % všech buněk glie. Chovají se jako makrofágy ve vazivu a jsou rychle 

aktivovány při degenerativních nebo zánětlivých procesech tkáně CNS. Migrují do 

poškozených míst a fagocytují zanikající složky tkáně. Zřejmě se účastní i 

imunologických dějů, neboť na jejich povrchu byly zjištěny receptory pro 

imunoglobuliny. (Čihák et al., 1997) 
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Synapse 

 Přenos signálu mezi neurony je umožněn pomocí specializovaných kontaktů na 

buněčné membráně, tzv. synapsích. Podle mechanismu přenosu informace existují synapse 

elektrické a chemické. V CNS savců převažují chemické synapse. (Dylevský, 2000)   

 V chemických synapsích probíhá přenos informace pouze jedním směrem, a to z 

presynaptické na postsynaptickou strukturu, prostřednictvím chemického mediátoru, 

neurotransmiteru. Hlavní části chemické synapse jsou presynaptická a postsynaptická 

oblast, synaptická štěrbina a synaptické váčky. (Druga, 2011) 

3.2 Míšní nervy  

 Míšní nervy zajišťují spojení míchy s periferními orgány. Skládají se z axonů 

(neuritů) nervových buněk uložených v míše (motoneuronů a autonomních neuronů) a z 

výběžků nervových buněk uložených ve spinálních gangliích. (Dylevský, 2000)   

  Míšní nervy začínají na povrchu míchy jako kořenová vlákna, ty se pak dále 

spojují do předních a zadních míšních kořenů. Oba kořeny vstupují do foramen 

intevertebrale, kde se spojují do míšního nervu. Na zadním míšním kořeni se nachází 

vřetenovité ztluštění (ganglion spinale). Spinální ganglia obsahují pseudounipolární 

neurony. Z buněčného těla těchto neuronů vystupuje jeden výběžek, který se dělí na větev 

dendritickou směřující do periferie a na větev axonální vstupující do míchy. Celé větvení 

připomíná písmeno T, proto se neurony spinálních ganglií označují jako T – buňky. 

Dendritický i axonální výběžek mají stejnou strukturu. Dendritický výběžek představují 

senzitivní složku periferního nervu a vedou vzruchy ze senzitivních zakončení k T- buňce. 

Axonální výběžek pak odvádí vzruchy ze spinálního ganglia (z T-buňky)do míchy.  

(Druga, 2011) 

 Po výstupu z foramen intervertebrale se vlastní nerv dělí na slabší zadní kořen, 

ramus posteriori (dorsalis), a silnější přední kořen, ramus anterior (ventralis). Ramus 

posterior je smíšeným nervem a obsahuje motorická vlákna pro svalovinu šíje a zad a 

senzitivní vlákna pro tutéž oblast a autonomní vlákna pro cévy, žlázy a hladkou svalovinu. 

Ramus anterior obsahuje taktéž všechny typy vláken pro inervaci končetin a trupu.(Naňka 

et al., 2009) 
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 Míšní nerv (viz obr. 1) je tedy tvořen vlákny eferentními (přední kořen) a 

aferentními (zadní kořen), které se spojují v míšní nerv u výstupu z páteřního kanálu, v 

místě foramen intevertebrale. Máme 31 párů míšních nervů, 8 krčních C1-C8, 12 hrudních 

Th1 – Th12, 5 lumbálních L1-L5, 5 sakrálních S1-S5 a 1 kostrční Co. Až na první nerv C1, 

který prochází mez atlasem a kostí týlní, opouštějí míšní nervy páteř v místě foramen 

intervertebrale. (Seidl, 2008) 

 

 

 

Obr. 1: Míšní nerv – schéma větvení.2 

                                                                

Stavba šedé hmoty míšní         

  Mícha je tvořena centrálně uloženou šedou hmotou (substantia grisea), která má na 

průřezu tvar písmene H nebo tvar motýlka. Středem šedé hmoty míšní probíhá centrální 

                                                 
2
 Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Medulla_spinalis, [cit. 2017-05-07] 
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kanálek (canalis centralis), který je součástí komorového systému mozku. Šedá hmota je 

obklopena pláštěm bílé hmoty (substantia alba). (Druga, 2011) 

 Šedá hmota se člení na zadní (cornua dorsalia), přední (cornua ventralia) a 

postranní (cornua lateralia) míšní rohy. Mezi všemi třemi rohy se nachází zóna 

intermedia. Šedá hmota okolo centrálního kanálku se nazývá zóna centralis. Zóna centralis 

spojuje šedou hmotu pravé a levé poloviny míchy. (Druga, 2011) 

 Míšní sloupce je podle Čiháka označení pro uspořádání míšních rohů v prostoru. 

Podle postavení se rozdělují na zadní, přední a postranní sloupce. Pro nás je důležité vědět, 

že přední sloupce (columnae anteriores) obsahují motorické buňky a jejich axony 

vystupují jako přední kořeny míšních nervů (radices anteriores) a vedou nervové vzruchy z 

míchy do svalů. (Čihák et al., 1997) 

 V šedé hmotě míšní se nachází více druhů buněk v charakteristickém uspořádání. 

Zadní sloupce míšní 

 V zadních sloupcích se nacházejí interneurony, ale nejenom v zadních sloupcích 

ale i v ostatních úsecích šedé hmoty míšní. Podněty, které přijmou předávají dalším 

neuronům, většinou na kratší vzdálenost (uvnitř jednoho míšního segmentu), v některých 

případech i na větší vzdálenost, mezi sousedními i vzdálenějšími segmenty. (Čihák et al., 

1997) 

Přední sloupce míšní 

 Obsahují velké nervové buňky označované jako motoneurony, které jsou uloženy v 

předních míšních rozích a jejich axony opouštějí míchu předními míšními kořeny. Míšní 

motoneurony a jejich axony představují jediné spojení mezi CNS a kosterním svalstvem, 

které se označuje jako jediná společná dráha. Svalová vlákna inervovaná jedním 

motoneuronem se označuje jako motorická jednotka. (Druga et al. 2011; Čihák et al., 1997) 

 Rozlišuje se více typů motoneuronů.  

1. Motoneurony alfa – podle (Čihák et al., 1997) jsou to velké multipolární buňky a 

velikosti 60-100 µm. Axony těchto motoneuronů jdou předními míšními kořeny do 

míšních nervů a dále pokračují jako motorická vlákna do kosterních příčně 
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pruhovaných svalů. Alfa motoneurony jsou uloženy výhradně v předních sloupcích 

míšních.(Čihák et al., 1997)  

2. Beta-motoneurony – jsou známy jen u nižších obratlovců, u člověka se vůbec 

nevyskytují (u savců vůbec). Inervují současně exstrafusální i intrafusální vlákna 

svalu.(Čihák et al., 1997) 

3. Motoneurony gama – tvarem se podobají alfa-motoneuronům, ale jsou menší (30-

40 µm). Leží mezi alfa-motoneurony. Uspořádání výběžků je shodné s alfa-

motoneurony. Axon je ale určen k inervaci intrafusálních vláken svalového 

vřeténka. Funkce svalových vřetének slouží k udržování stavu kontrakce svalu. 

(Čihák et al., 1997; Petrovický, 2002) 

Postranní sloupce míšní 

 Motoneurony viscerální, které se podobají gama-motoneuronům. Z míchy 

vycházejí axony s vlákny z předních kořenů a vedou tedy z míchy vzruchy pro funkci 

hladkého svalstva a žláz. (Čihák et al., 1997) 

3.3 Hlavové nervy 

 Hlavové nervy vstupují nebo vystupují v oblasti mozku, jeho hemisfér, mezimozku 

a mozkového kmene. Mají stejné složky jako nervy míšní, složku sensitivní, motorickou a 

některé mohou mít i složku viscerální. Sensitivní složka končí u senzitivních jader 

hlavových nervů buněk příslušného nervu. Motorická složka začíná z buněk motorických 

jader hlavového nervu. Visceromotorická (parasympatická) složka začíná z buněk nucleus 

dorsalis příslušného hlavového nervu. Po výstupu hlavového nervu z mozkového kmene 

obsahuje všechny tři druhy nervových vláken: vlákna sensitivní, motorická a 

visceromotorická, nerv je tedy již jednotný, smíšený. Některé hlavové nervy vystupují z 

mozkového kmene kořenovými vlákny, stejně tak jako nervy míšní, v případě hlavových 

nervů však nejde (až na výjimku 3. větve trojklaného nervu) na jejich vláknech rozlišit 

motorická a sensitivní vlákna. V lidském těle se nachází 12 párů hlavových nervů. (Čihák 

et al., 1997) 
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3.4 Motorika 

 Somatická motorická aktivita těla závisí na činnosti motoneuronů v míše a na 

neuronech motorických jader hlavových nervů. Všechny tyto neurony vedou ke 

kosterním svalům. Do každého míšního motoneuronu přichází mnoho vstupů z míšních 

segmentů, mozkového kmene nebo mozkové kůry a umožňují koordinované pohyby a 

regulaci polohy těla. Aferentní signály končící na motoneuronech v předních rozích 

míšních slouží k zahájení volní činnosti, zajišťují polohu těla, a tím i stabilní základ pro 

pohyb, a nakonec koordinují působení různých svalů tím způsobem, aby všechny 

vykonané pohyby byly přesné a plynulé. Z toho vyplívá, že uvnitř mozku je pro cílené 

pohyby naplánován pohybový vzorec a povely jsou ke svalům posílány kortikospinální 

a kortikonukleární drahou. (Ganong, 2005)  

 Mimo vůlí ovládaných pohybů existují ještě pohyby reflexní čili mimovolní, které 

mají ještě svou podskupinu, do ní patří například polykání, žvýkání, chůze, jež jsou 

převážně mimovolní, ale za určitých podmínek, mohou být vůlí řízeny. 

Příkazy pro cílené pohyby přicházejí k motoneuronům pomocí kortikospinální a 

kortikonukleární dráhy. 

1. Kortikonukleární dráha je tvořena nervovými vlákny, které přicházejí z motorické 

kůry k jádrům hlavových nervů. 

2. Kortikospinální dráha je tvořena nervovými vlákny, která vedou z mozkové kůry 

k alfa-motoneuronům. 80 % nervových vláken kortikospinální dráhy kříží střední 

čáru v pyramidách prodloužené míchy a vytváří tractus corticospinalis lateralis. 

Tento fylogeneticky mladší systém inervuje laterální motoneurony předních rohů 

míšních, které dále inervují distální svaly končetin. Zbylých 20 % nervových 

vláken kříží střední čáru až na úrovni míšního segmentu. Jde o fylogeneticky 

nejstarší systém, který se nazývá tractus corticospinalis anterior a končí převážně 

na interneuronech. Tyto interneurony tvoří synapse s mediálními jádry předních 

rohů míšních a řídí svaly proximálních částí končetin a osové svaly. (Ganong, 

2005)  
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3.5 Nervosvalový systém 

 Nerv spolu se svalem tvoří jeden funkční celek. Z anatomického a 

funkčního hlediska dělíme svaly na příčně pruhované, hladké a sval srdeční. Svaly 

příčně pruhované (kosterní, somatické) se kontrahují na nervový podnět. Srdeční a 

hladký sval mají spontánní funkční aktivitu.  (Seidl, 2008) 

 Základní vlastností svalového vlákna je dráždivost, podobně jako u nervových 

buněk dochází v místě nervosvalové ploténky k depolarizaci membrány a vzniku akčního 

potencionálu, který se šíří po celé membráně a vyvolává kontrakci. (Seidl, 2008) 

 Stavební kameny svalu jsou bílkoviny, aktin a myozin, které odpovídají za jeho 

kontrakci. Energii ke kontrakci získávají svaly hydrolýzou ATP (adenosintrifosfát) na 

ADP (adenosindifosfát). (Seidl, 2008) 
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4 Amyotrofická laterální skleróza 

 Ztráta mozkových a míšních motorických neuronů způsobuje velmi závažné 

degenerativní onemocnění nervového systému. Jedná se o amyotrofickou laterální sklerózu 

(ALS). Kromě termínu ALS se i jako synonum používá název nemoc motoneuronu (motor 

neuron disease – MND). Často se také používají oba dva názvy ve zkratce ALS/MND. 

(Ambler, 2006) 

 Progresivní zánik motoneuronů předních rohů míšních a motorických jader 

hlavových nervů, vede k postupné degradaci kortikospinální a kortikonukleární dráhy. 

(Vlčková, 2016)  

 Slovo ALS pochází z řečtiny. A – myo – trofická "A" znamená "ne", popření. Slovo 

myo znamená sval, trofika je výživa, jde tedy o porušení výživy svalů, které atrofují. Slovo 

laterální označuje oblast míchy, kde se nacházejí porušené nervové buňky. Skleróza je pak 

konečné stádium, kdy dochází k jizvení a tvrdnutí.
3
 

Obr. 2: Srovnání zdravé nervové buňky a buňky postižené ALS.
4
 

                                                 
3
 Dostupné z: www. alsa.org, [cit. 2017-05-07] 

4
 Dostupné z: https://orangesdms.wikispaces.com/Neuron+-+SD, [cit. 2017-05-07] 
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4.1 Etiologie a patogeneze 

 Etiologie ani patogeneze nebyla dosud u ALS objasněna. ALS je stále považována 

za vzácné neurodegenerativní onemocnění. Incidence populace je mezi 1,5 a 2,5 na 100 

000 ročně na celém světě. V poměru muži: ženy 3:2. (Ng & Khan, 2012) 

 Byly vysloveny různé hypotézy o tom, čím může být nemoc ALS způsobena 

(oxidativní stres, virová infekce, porucha imunitního systému, vliv exotoxinů, hormonální 

porucha). Přesto nejsou přesvědčivé důkazy, že by některá z těchto hypotéz byla příčinou 

ALS. (Ambler, 2013) 

 V současné době se většina autorů přiklání k hypotéze komplexní patofyziologie, 

zahrnující interakci genetické predispozice s vícečetnými faktory zevního prostředí 

vedoucí k neurodegeneraci motoneuronů. (Vlčková, 2016) 

 Patogeneze ALS je tedy nejpravděpodobněji způsobena komplexem řetězce 

různých mechanizmů, které zahrnují excitační toxiny, oxidativní stres, dysfunkci 

neurofilament, poruchu kalciové homeostázy, mitochondriální dysfunkci, zvýšenou 

apoptózu motoneuronů a prozánětlivé cytokiny.(Ambler, 2013) 

4.2 Formy ALS 

 Amyotrofická laterální skleróza se vyskytuje ve třech formách. Sporadická, 

familiární a guamská.  

 Sporadická ALS (SALS). "Může postihnout kohokoliv, ať žije kdekoliv" 

Představuje asi 90-95 % všech forem ALS, je to tedy nejčastější forma. Příčinou vzniku u 

člověka jsou pravděpodobně patogenetické mechanismy: 
5
 

a) Excitotoxicita glutamátu 

 Glutamát je nejhojnější excitační neurotransmiter v nervovém systému a je 

nezbytný pro normální funkci. Po jeho uvolnění je excitační signál zachycen na 

glutamátových transportních proteinech, které odstraní glutamát. Včasné odstranění je 

                                                 
5
 Dostupné z: www. alsa.org, [cit. 2017-05-07] 
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nezbytné. Defekt v metabolizmu, transportu nebo uchovávání glutamátu má excitotoxický 

účinek na neurony.(Ambler, 2006) 

b) Oxidativní stres 

 Laboratorní studie u ALS ukazují, že oxidační stres hraje významnou roli v 

degeneraci motorických neuronů a dysfunkci astrocytů. Zemědělské chemické látky, těžké 

kovy, vojenská služba, profesionální sporty a nadměrná fyzická námaha, chronická 

traumata hlavy a určité potraviny mohou být mírně spojeny s rizikem ALS.  Na úrovni 

buněk jsou všechny tyto faktory zapojeny do vytváření oxidativního stresu. ALS je 

progredující onemocnění spojené s nedostatkem výživy, kachexie, psychickým stresem a 

respiračním selháváním, které mohou také dále zvyšovat oxidační stres. Další důkazy 

naznačují, že ALS je možná systémová nemoc. Laboratorní, patologické a 

epidemiologické důkazy jednoznačně podporují hypotézu, že oxidační stres je stěžejní v 

patogenním procesu, zejména u geneticky náchylných jedinců. (D’amico et al., 2013) 

c) Mitochondriální dysfunkce  

 Motorické neurony jsou buňky, které nejsou schopny dalšího dělení, jejich počet 

tedy s věkem klesá. Jsou to největší buňky v nervovém systému a mají velkou 

energetickou spotřebu, kterou zajišťují mitochondrie. Motoneurony mají také vysoký 

obsah proteinů v neurofilamentech. Poškození mitochondrií a proteinů neurofilament může 

mít za následek zvýšenou zranitelnost těchto buněk. (Ambler, 2013) 

d) Autoimunitní mechanismus  

 Poslední, dosud známý, patologický mechanismus. Opírá se o existenci 

experimentálního zvířecího modelu autoimunitní ALS, nález aktivovaných T lymfocytů, 

depozit Og v šedé hmotě míšní a motorické kůře pacientů s ALS a přítomností protilátek 

proti Ca kanálům u většiny pacientů. Protilátky proti Ca
2+ 

kanálům napadají u myší 

termínální zakončení a tím i funkci motorických neuronů. (Ambler, 2006) 
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 Familiární ALS (FALS) je forma nemoci, která je dědičná pouze u cca 5-10 % 

všech pacientů trpící ALS. 
6
 

e) Genetický faktor 

 Mutace genu, který kóduje enzym měď/zinek superoxidová dismutáza 1 (SOD1), 

byla prokázána u 20 % jedinců u této formy ALS. (Ambler, 2013) 

 Třetí forma Guamská, která byla ve vysokém množství pozorována na ostrově 

Guam a okolních ostrovech v Pacifiku v roce 1950.
7
 

  

4.2.1 Klinické formy ALS 

 Onemocnění má několik klinických forem a Světová neurologická federace (WFN) 

klasifikuje ALS/MND do několika podskupin. 

I. Klasická forma ALS – postihuje centrální i periferní motoneuron a vyskytuje se asi 

v 65-75 % a v 50 % progreduje do bulbárního syndromu. 

II. Progresivní bulbární paralýza – postižení v bulbární oblasti (horní motoneuron). 

Paralýza se vyskytuje častěji u starších žen. Představuje asi 20-25 %.  

III. Progresivní svalová atrofie (PMA) - postižen je pouze periferní motoneuron, 

vyskytuje se v 5-8 %. Častěji postihuje muže ve věku pod 50 let.  

IV. Primární laterální skleróza (PLS) – je charakterizována pouze centrálním 

postižením a vyskytuje se asi ve 2-5 %. V 50 % případů progreduje do ALS, ale 

mívá lepší prognózu s přežitím až přes 10 let. 

V. Monomelická spinální muskulární atrofie – je lokalizována pouze na dolních 

končetinách, bez výraznější progrese. (Ambler, 2013) 

 

                                                 
6
 Dostupné z: www. alsa.org, [cit. 2017-05-28] 

7
 Dostupné z: http://www.ereska.cz/ [cit. 2017-05-28] 
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4.3 Klinické projevy 

 Nemoc ALS nejprve postihuje specifické svalové skupiny a vyskytují se tři hlavní 

typy začátku onemocnění: končetinový, bulbární a respirační. (Ambler, 2013) 

 Končetinový začátek 

 Nejčastější je začátek na horních končetinách asi v 50-60 % a na dolních 

končetinách ve 25-30 %. Převaha postižení je většinou distální. Při postižení na horní 

končetině si nemocní většinou stěžují na neobratnost, obtíže při odemykání, zapínání 

knoflíku, zavazování tkaničky apod. Na dolních končetinách se jedná hlavně o oslabení 

dorzální flexe (nemocní zakopávají špičkou). (Ambler, 2013) 

 Bulbární začátek 

 Vyskytuje se asi u 20-30 % případů. Prvním příznakem je dysartie (porucha řeči 

charakterizovaná špatnou artikulací). Dalšími projevy mohou být atrofie, fascikulace 

jazyka (samovolné záškuby svalových vláken) a dysfagie (porucha polykání). (Ambler, 

2013) 

 Respirační začátek 

 Nejméně běžný typ počátečního stádia, který postihuje respirační svaly. Vyskytuje 

se v 1-2 % případů. V tomto stádiu se může projevit dušnost nebo klinické příznaky 

vyplývající z noční hypoventilace (mělké a zpomalené dýchání), která způsobuje časté 

probouzení, neosvěžující spánek, zvýšenou ospalost a ranní bolesti hlavy. (Ambler, 2006)

  

 Dalšími již pokročilými příznaky jsou fascikulace (samovolné záškuby svalových 

vláken), které se po relativně krátké době vyvinou u všech pacientů. Nepřítomnost 

fascikulací by měla být i jedním z důvodů provést znovu diagnózu. Častým příznakem jsou 

také svalové křeče (crampi), které se mohou vyskytovat dříve než ostatní příznaky, a to až 

o několik měsíců. U zdravého člověka se svalové křeče vyskytují převážně v lýtkových 

svalech, u pacientů s ALS i na svalech stehna, břicha, horních končetinách a také jazyka. 

Další příznakem je únava, která bývá nápadně rychlá, zvláště po fyzické zátěži. Úbytek 

hmotnosti je způsoben svalovými atrofiemi a také zhoršením kalorického příjmu v 
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důsledku dysfagie. Časté jsou i poruchy spánku, hlavně časné probouzení v důsledku 

hypopnoe a hypoxie. Dysartie způsobuje obtíže se zřetelným vyslovováním. Nemocní s 

ALS někdy popisují nespecifické senzitivní symptomy jako pocit necitlivosti, tupé bolesti, 

dřevění, ale objektivní senzitivní nález je většinou normální.(Ambler, 2006)  

 ALS postihuje primárně motoneurony, a proto jsou zrak, sluch, čich či chuť bez 

poškození. U mnoha pacientů nejsou postiženy ani svaly oka a močového měchýře. Také 

intelekt bývá u naprosté většiny pacientů beze změn. 
8
 

 (Chiò et al., 2009) však uvádí, že v několika posledních letech prudce stoupl počet 

pacientů na 5-10 %, u kterých se rozvinula frontotemporální lobární demence (FTLD) a patrně 

u více než poloviny pacientů dochází k lehkému postižení temporálních a frontálních 

kognitivních funkcí.   

4.4 Diagnostika ALS 

 V dnešní době neexistuje žádný jednoduchý test nebo vyšetření, které by tuto 

nemoc jednoznačně odhalilo. Aby se při vyšetřování mohla určit diagnóza, musí být 

úbytek motorických nervů kolem 40 %. Zapotřebí je nejdříve vyloučit řadu podobných 

onemocnění jako je roztroušená skleróza nebo jiné typy svalových atrofií. Nutné je také 

provést řadu diagnostických procesů.
9
  

Elektromyografie (EMG) 

 EMG zaznamenává bioelektrickou aktivitu svalů a rychlost vedení nervy. Vyšetření 

je neurofyziologickou metodou hodnotící funkci svalového vlákna a periferního nervu. Při 

vyšetření se používají jehlové nebo povrchové elektrody. (Seidl, 2008)  

 EMG by měla především prokázat lézi klinicky dosud latentní a vyloučit jinou 

etiologii. Nemusí se potvrzovat léze, která je klinicky zjevná, např. u jasné atrofie jazyka. 

Neexistuje specifický EMG nález pro ALS a nálezy je nutné posuzovat i v souvislosti s 

dalšími vyšetřeními. (Ambler, 2013) 

 Jehlová EMG – Jehlová EMG zachycuje bioelektrické potenciály kosterního 

svalstva pomocí jehlových elektrod zabodnutých do příslušného svalu. Jehlovou 

                                                 
8
 Dostupné z: http://www.ereska.cz/nemocals.html [cit. 2017-06-10] 

9
 Dostupné z: http://www.spektrumzdravi.cz/academy/amyotroficka-lateralni-skleroza-als [cit. 2017-06-10] 
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EMG se snažíme posoudit spontánní aktivitu, a to nejen kvalitativně, ale zejména 

kvantitativně. (Ehler Csc, 2008)  

 

Obr. 3: Atrofie svalů jazyka.
10

 

  

 Při EMG vyšetření se může zjistit, pokud je daný problém, například u ALS 

slabost, jestli je přímo ve svalu nebo je to porucha v inervaci daného svalu.  

 V EMG se také posuzují čtyři základní krajiny pro hodnocení: 

 Bulbární oblast (Mozkový kmen) - svaly jazyka, obličeje, zevní sval žvýkací (jeho 

postižení bývá pozdější), trapézový sval a také zdvihač hlavy.  

 Oblast hrudní míchy – paraspinální a břišní svaly. Pro bulbární krajinu a oblast 

hrudní míchy se požaduje abnormální nález alespoň v jednom svalu. 

 Oblast krční a lumbosakrální míchy – požadují se abnormální nálezy na 

končetinách ve dvou svalech různé inervace (kořenové i nervové) (Ambler, 2013) 

 Diagnosticky velmi významným nálezem jsou fascikulace, které je možné prokázat 

EMG, ale i sonograficky. Mají většinou víceohniskový výskyt a důležitá je současná 

přítomnost slabosti, atrofií a změna reflexů. (Ambler, 2013) 

  

                                                 
10

 Dostupné z: http://apamedcentral.org/ [cit. 2017-06-10] 
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Vyšetření mozkomíšního moku 

 Laboratorní vyšetření mozkomíšního moku (likvoru) je důležité nejen u zánětů 

mozku a míchy. Diferenciálně diagnostický význam má i u řady jiných neurologických 

chorob. Základním předpokladem je správně provedený odběr, ponejvíce lumbální punkcí 

(LP). Před lumbální punkcí musí být jisté, že nehrozí herniace (vysunutí části orgánu mimo 

jeho přirozené místo otvorem ve struktuře ohraničující prostor jeho výskytu) mozkových 

struktur. Ta je provázena pokročilou nitrolební hypertenzí. Lumbální punkce se provádí u 

nemocného buď vsedě se skloněnou hlavou a pažemi svěšenými přes podložené opěradlo 

židle, nebo vleže na boku s pokrčenými koleny. Hlava je podložena do výše ramene. 

Úspěch punkce závisí na vydatnosti flexe - "kočičí hřbet". Vpich je veden střední rovinou 

mezi trny obratlů L4/5, případně L3/4 či L5/S1. Vpich při LP není veden do míchy, 

nehrozí tudíž její poranění. Po lumbální punkci je vhodný 24hodinový klid v horizontální 

poloze. Nemocný normálně jí, může jít na WC. (Seidl, 2008) 

Myelografie 

 Myelografie je rentgenologické vyšetření, při kterém se kontrastní látka zavádí do 

páteřního kanálu. V současné době bylo prakticky nahrazeno vyšetřením CT a MR.  

Výpočetní tomografie a magnetická rezonance  

 Jsou to neinvazivní vyšetřovací metody. Jejich objev znamenal převrat pro celou 

medicínu. V některých případech se aplikují kontrastní látky. (Seidl, 2008) 

Svalový test 

 Vyšetření svalové síly je jedním ze základních vyšetřovacích metod v oblasti 

pohybového systému. Pro každý sval je vypracována metodika měření jeho síly. Síla se 

udává v 6 stupních, které popisují maximální sílu, kterou je sval schopen vyvinout. U ALS 

slouží ke sledování průběhu onemocnění.  

 Svalová síla 0 - sval nemá žádnou aktivitu, a tak není schopen žádné kontrakce 

 Svalová síla 1 - sval provede pouze svalový stah bez vyvolání motorické činnosti, 

tj. pohybu končetin 
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 Svalová síla 2 - sval vykoná pohyb končetin pouze tehdy, když je pohyb prováděn 

se zátěží menší než je tíha vyšetřované končetiny 

 Svalová síla 3 - sval s touto silou provede pohyb končetiny, pouze pokud zatížení, 

tj. odpor proti pohybu, je větší, pohyb se již neuskuteční 

 Svalová síla 4 - sval je schopen provést pohyb pouze při odporu sice malém, ale 

přesto již větším než tíže končetin 

 Svalová síla 5 - sval je schopen provést pohyb, i pokud se tomuto pohybu klade 

velký odpor 
11

 

 Vyšetření jako jsou magnetická rezonance, vyšetření mozkomíšního moku, rozbory 

krve a moče, myelogram krční páteře, rentgenové vyšetření, neukazují na specifika ALS. 

Nemoc se nemusí projevit ihned, pouze opakovaným vyšetřením a pozorováním odborným 

lékařem lze určit, zda se jedná o amyotrofickou laterální sklerózu. Všechny tyto testy 

provádí lékař podle svého rozhodnutí, zpravidla na základě výsledků jiných diagnostických 

testů. 
12

 

 Diagnostická kritéria ALS 

Dělíme je na pozitivní (co má být přítomno):  

 postižení periferního motoneuronu (klinicky, elektrofyziologicky event. i 

neuropatologicky)  

 postižení centrálního motoneuronu (klinicky)  

 progrese symptomatiky 

  Progrese má kontinuální a oblastní charakter, obvykle se nejprve zhoršují příznaky 

postižené oblasti a později se šíří do okolních oblastí. Při začátku na jedné ruce se šíří 

projevy obvykle nejprve na kontralaterální stranu, pak ipsilaterální DK, a nakonec na 

bulbární krajinu. Při bulbárním začátku dochází k dalšímu postižení nejprve na HK a 

postupně na hrudní segmenty a DK. Mohou být i období symptomatické stabilizace, ale 

návrat k původnímu fungování pacienta je před vypuknutí nemoci je vzácný. (Ambler, 

2013) 

                                                 
11

 Dostupné z: http://www.rameno.cz/exam/0196.htm [cit. 2017-06-15] 
12

 Dostupné z: http://www.ereska.cz/nemocals.html [cit. 2017-06-15] 
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Negativní diagnostická kritéria: 

 nejsou elektrofyziologické, zobrazovací (CT, MR) nebo patologické známky jiné 

choroby, které by mohly daný proces vysvětlit 

 nepřítomnost sfinkterových poruch, poruch očních pohybů a kognitivního deficitu 

 

Podle (Ambler, 2013) Posuzují se 4 základní krajiny:  

1. Mozkový kmen 

2. Krční 

3. Hrudní 

4. Lumbosakrální mícha 

 

Mozkový kmen 

 Postižení mozkového kmene se rozděluje na postižení horního a dolního motoneuronu. 

Mezi příznaky centrální léze patří tzv. pseudobulbární syndrom, který se projevuje dysfagií 

(poruchy polykání), dysartrií (porucha řeči charakterizovaná špatnou artikulací), centrální 

parézou n. facialis (pokles dolního koutku), n. trigeminus (zvýšený massetrový reflex) a 

postranního smíšeného systému (zvýšený dávivý reflex, akcentované zívání). (Jiroutek & 

Süssová, 2006) 

 Příznaky periferní léze se projevují jako tzv. bulbární syndrom, který zahrnuje 

dysartrii, dysfagii, postižení n. facialis, n. trigeminus (masseterový reflex snížený nebo 

vyhaslý) a n. hypoglossus (atrofie a fascikulace na jazyku). (Jiroutek & Süssová, 2006) 

 

Krční mícha 

 Postižení dolního motoneuronu vzniká v inervačních oblastech krční míchy (C1-

C8). Mezi hlavní příznaky patří oslabení, fascikulace a atrofie šíjového svalstva, horních 

končetin a bránice. Příznaky léze horního motoneuronu zahrnují zvýšené svalové napětí 

(spasticitu) a zvýšené šlachookosticové reflexy (bicipitový, tricipitový). Objevují se tzv. 

pyramidové jevy iritační (Hoffman, Juster). Jedná se o reflexy, které se objevují u dětí do 

6-12 měsíce života. (Jiroutek & Süssová, 2006) 
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Hrudní mícha 

 Postižení hrudní míchy se projeví v případě léze dolního motoneuronu jako 

oslabení, fascikulace a atrofie zádového a břišního svalstva. Naopak léze horního 

motoneuronu zahrnuje zvýšený svalový tonus a nevýbavné břišní reflexy. (Jiroutek & 

Süssová, 2006) 

 

Lumbosakrální mícha 

 Příznaky léze dolního motoneuronu se projeví v inervační oblasti L4-S2, což má za 

následek svalovou slabost spolu s atrofií a fascikulací svalů břicha, zad a dolních končetin. 

 Postižení horního motoneuronu má za následek zvýšené šlachookosticové reflexy 

(patelární, plantární) a přítomnost pyramidových iritačních jevů – Babinskeho reflex, který 

se vyskytuje u dětí do dvou let věku. (Jiroutek & Süssová, 2006)  

 

 

Aktuální diagnostická kritéria ALS (El Escorial): 

Definitivní ALS: objektivní klinické příznaky postižení CNS i PNS ve třech krajinách. 

Pravděpodobná ALS: klinické známky postižení PNS i CNS alespoň ve dvou krajinách. 

Pravděpodobná, laboratorně podporovaná ALS: klinické známky léze PNS a CNS jen 

v jedné krajině a PNS léze podle EMG alespoň ve dvou svalech ve dvou krajinách. 

Zobrazovací a laboratorní vyšetření musí vyloučit jinou příčinu.  

Možná ALS: klinické známky léze PNS a CNS společně pouze v jedné krajině nebo pouze 

CNS ve dvou nebo více krajinách nebo PNS léze lokalizována rostrálně od CNS a forma 

klinicky pravděpodobná, laboratorně podporovaná ALS nemůže být potvrzena. Ostatní 

možné diagnózy musí být vyloučeny. (Ambler, 2013) 
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4.4.1 Měření 

 Monitorování průběhu nemoci je potřebné pro zvolení správného léčebného 

postupu. Současně výsledky opakovaného měření po určité době naznačují účinky 

zvoleného léčebného postupu na průběh nemoci.  

 

 Vitální kapacitu plic (VC) se může změřit dvěma rozdílnými metodami  

 Usilovná vitální kapacita (FVC) - maximální objem vzduchu, který pacient po 

maximálním nádechu prudce vydechne.  

 Pomalá vitální kapacita (SVC) - je to podobné jako u FVC, pacient se musí 

maximálně nadechnout, uzavře nosní dírky a vydechne veškeré množství vzduchu, 

ne prudce, ale pomalu. 

 

 U obou případů pacient vydechne maximální množství vzduchu do průtokového 

senzoru. Méně jak 50 % vydechovaného objemu ukazuje na pacientovu respirační 

nedostatečnost a odkazuje pacienta na umělou plicní ventilaci. Právě díky pomalé plicní 

ventilaci se nejpřesněji zjistí brániční nedostatečnost u pokročilých stádiích. FVC se 

považuje za nejlepšího ukazatele respirační insuficience, ale v pozdějších stádiích ALS 

pacienti nejsou schopni vydechnout potřebované množství vzduchu k měření, to má za 

následek progredující bulbární obrna. (Kereszteynová, 2015) 

 

4.4.2 Prognóza 

 Podle několika epidemiologických studií je průměrné trvání ALS 2-4,3 let. Kolem 

25 % nemocných přežije 5 let a 8-16 % 10 let. Rychlost progrese je variabilní a konkrétní 

progrese u jednotlivého nemocného hodně napovídá o jeho prognóze. Příznivější prognózu 

má PLS, PMA a pseudobulbární forma. (Ambler, 2006) 

 Pacienti s neurologickými onemocněními mají vysokou náchylnost ke vzniku 

zánětlivých plicních obtíží, které zhoršují jejich prognózu. Důvodem může být např. 

dlouhodobá hospitalizace, která bývá často spojená s malnutricí, inaktivitou, zhoršenou 
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možností odkašlávání, větší riziko aspirace (vdechnutí), zhoršená možnost odkašlávání, 

omezená spolupráce, vyšší riziko sepse u uměle ventilovaných.  (Vondráčková & Šonková, 

2007) 

 

4.4.3 Diferenciální diagnóza 

 Diferenciální diagnostika ALS je vzhledem k závažnosti diagnózy velmi důležitá a 

měla by být provedena velmi pečlivě. Správná diagnóza ALS ušetří nemocnému další 

zatěžující vyšetření. Diferenciální diagnostika nezahrnuje jen choroby postihující 

motoneuronu, ale i poruchy spojené se svalovou slabostí.  

Ultifokální motorická neuropatie 

 Řadí se mezi tzv. ALS imitující syndromy (tj. může naplnit kritéria ALS). Jednotka 

klinicky charakterizovaná pomalu progredujícími periferními okrajovými parézami, 

přítomností fascikulací a chyběním známek postižení horního motoneuronu.  

Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie 

 Téměř nutná je přítomnost senzitivního postižení, parézy jsou často s převahou v 

proximálních (bližší k trupu, hlavě) svalech.  

Cervikální myelopatie 

 Onemocnění s dominujícím vícekořenový, periferním postižením HK a centrálním 

nálezem DK, často ve spojení se syndromem zadních provazců. Nikdy nesplní kritérium 

přítomností léze horního motoneuronu v segmentu nad periferním postižením, chybí 

chorobné postižení bulbární oblasti. Metoda ke stanovení diagnózy je jednoznačně 

magnetická rezonance.  

Bulbospinální svalová atrofie 

 V úvahu připadají spinální svalová atrofie typ IV a Kennedyho spinobulbární 

forma. Začíná v nižším středním věku obvykle slabostí proximálních svalových skupin 

dolních končetin, přítomny jsou parézy obličejového svalstva a jazyka, senzitivní poruchy 

a fakultativně i gynekomastie (zvětšení prsní žlázy u mužů). Rychlost progrese závisí na 

typu onemocnění, u typu VI je průběh benigní a dožití zkracuje minimálně. Nikdy zde 
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nejsou přítomny příznaky léze horního motoneuronu. V případě podezření na spinální 

svalovou atrofii je nezbytné molekulárně genetické vyšetření.  

 

 

Polymyozitida 

 Typické je chronicky progresivní nebo skokově se zhoršující symetrické oslabení 

kořenového svalstva, mohou se vyskytovat bolesti svalů a kloubů. V biochemickém obrazu se 

nachází elevace (vyzdvižení) svalových markerů, u některých pacientů je zvýšená sedimentace 

erytrocytů. Metoda ke stanovení diagnózy je EMG, svalová biopsie nebo magnetická rezonance.  

Myastenie 

 Postihuje podobnou věkovou skupinu. Pokud začíná poruchami polykání a 

výslovností nebo dušností, může vzbudit podezření na ALS. Distální slabost končetin, 

která může připomínat ALS, není typická. Velmi častá je naopak diplopie (dvojité vidění), 

ptóza (pokles horního víčka) a kolísání klinického nálezu během dne. Diagnózu lze 

podpořit vyšetřením protilátek proti acetylcholinovým receptorům, nálezem zvětšeného 

brzlíku na CT vyšetření, dále na vyšetření EMG chybí známky léze dolního motoneuronu. 

13
 

Postpoliomyelitický syndrom 

 Postpoliomyelitický syndrom se může vyskytnout u nemocných po prodělané 

akutní poliomyelitidě. Řadí se mezi ALS imitující syndromy. V České republice se po 

zavedení očkování od roku 1960 akutní forma nevyskytuje. Výskyt se odhaduje asi u 30 % 

pacientů po paralytické formě a začátek průměrně 30 let po akutní formě poliomyelitidy. 

Mezi kritéria patří anamnéza prodělané paralytické formy poliomyelitidy, stabilní období s 

reziduálním deficitem po infekci, nový výskyt slabosti dosud nepostižených svalů nebo 

prokazatelně větší slabost postižených svalů a někdy i nové atrofie. Častá je únava – 

hlavně v časných odpoledních hodinách, která se zlepšuje po odpočinku. Podle lokalizace 

postižení mohou být poruchy chůze, dysfagie i respirační problémy, které nemusí být jen z 

                                                 
13

 Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/amyotroficka-lateralni-skleroza-271480 

[cit. 2017-06-04] 
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postižení dalších svalů, ale i v důsledku skoliózy, plicního emfyzému (trvale nadměrný 

obsah vzduchu v plicích) nebo kardiovaskulární insuficience. Může se vyskytovat i 

syndrom spánkové apnoe.  (Ambler, 2013) 

5 Terapie 

 Před zahájením léčby je nezbytné, aby byl nemocný o své chorobě informován. 

Pokud není diagnóza definitivní, je vhodné doporučit konzultaci na pracovišti, které má 

zkušenosti s ALS. Předejde se tak opakování dalších zbytečných vyšetření, diagnostickému 

tápání a prodlužování nejistoty u pacienta. Informace o nemoci by měla být věcná, 

pravdivá. Bohužel nemocnému nelze slíbit uzdravení a ani zlepšení. Lékaři by se měli 

snažit vyzdvihnout pozitiva, např. možnost zpomalení progrese, ovlivnění některých 

symptomů, a i probíhající výzkum nemoci a studie nových léků. (Ambler, 2013) 

 Vývoj cílených terapií pro ALS je zatím stále v nedohlednu, mechanismy, které 

jsou zodpovědné za nástup nemoci a její progresi zůstávají do velké míry neznámé. Z 

tohoto důvodu se velmi často využívá tzv. multidisciplinární rehabilitace. (Ng & Khan, 2012) 

 Multidisciplinární rehabilitační tým se skládá ze skupiny klinických odborníků s 

odbornými znalostmi v oblasti ALS, kteří jsou pod vedením lékaře a pracují jako spojená 

jednotka za účelem poskytnout jednotnou péči soustředěnou na pacienta. Zároveň by měli 

umět také včas a pružně reagovat na měnící se stav pacienta. (Ng & Khan, 2012) 

 Nové studie ukazují, že opakované rytmické cvičení - např. cvičení na běžícím pásu se 

ukázalo jako bezpečné a zlepšilo chůzi u pacientů s ALS, kteří byli závislí na pomocných 

zařízeních. (Ng & Khan, 2012) 

 Další doporučená cvičení podle (Ng & Khan, 2012) ;  

 Protahovací cvičení vedoucí ke zlepšení flexibility svalů, zachování svalové délky, 

pohyblivosti kloubů a také jako prevence kontraktur (trvalé smrštění tkáně s 

nemožností natažení do normálního postavení) 

 Aerobní/ vytrvalostní cvičení může zlepšit kardio – respirační zdatnost pacienta a 

slouží také jako okysličení 
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 V raných stádiích onemocnění má rehabilitace za cíl prodloužit nezávislost v 

oblasti imobility a činnosti každodenního života, předcházet komplikacím jako jsou pády, 

kontraktury, muskoskeletální bolesti a udržet sílu. (Ng & Khan, 2012) 

5.1.1 Farmakoterapie 

 Jediným dosud schváleným lékem s prokazatelným efektem na zpomalení progrese 

onemocnění je riluzol (Rilutek, Sclefic). Riluzol je antagonista glutamátu, inhibuje 

uvolňování glutamátu z presyptického zakončení a předpokládá se i blíže neurčený 

inhibiční efekt na posytsynaptickou fázi přenosu. Podle metaanalýzy kontrolovaných studií 

prodlouží život o 2 měsíce, ale po dalších nekontrolovaných studií až o 20 měsíců. Podle 

doporučení VZP je indikován u nemocných, kde nemoc trvá méně než 5 let a funkční 

vitální kapacita je vyšší než 60 %. Není vhodný u nemocných s tracheostomií (chirurgický 

výkon nebo stav po něm, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla) a nutností 

podpůrné ventilace. Podává se 2x 50 mg, optimálně 90 min. před jídlem. (Ambler, 2013) 

 Riluzol byl zaveden do léčby v roce 1994. Nejlepší efekt byl potvrzen při nasazení 

léčby v počátečních stádiích onemocnění. Pro schválení úhrady léku zdravotní pojišťovnou 

je nutné splnění El Escorial kritérií, charakteristický EMG nález, spirometrie s hodnotou 

FVC nad 60 % náležité hodnoty a kratší než pětileté trvání nemoci. Léčba bývá většinou 

dobře snášena. Nežádoucí účinky se mohou přechodně objevit v počátku léčby a zahrnují 

především nevolnost, zvracení, průjem a únavu, vzácně se může objevit nízká hladina 

neutrofilů (druh bílých krvinek). (Jiroutek & Süssová, 2006) 

 Ostatní užívané látky (např. vitamin E), u nichž se předpokládá neuroprotektivní 

potenciál, tzv. ochrana nervového systému. Vitamin E se občas podává ve vysokých 

dávkách 1 až 5 g za den. Dalším podávanou látkou může být kreatin nebo koenzym Q, 

vitamíny skupiny B a další. (Jiroutek & Süssová, 2006) 

 

5.1.2 Léčba kmenovými buňkami 

 Mezi novou metodu léčby amyotrofické laterální sklerózy patří terapie kmenovými 

buňkami. Kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které mají schopnost se dělit 

(proliferovat) a přeměnit v jiný buněčný typ (diferencovat). Díky tomu, že nahradí buňky, 
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které zemřely, mohou působit v léčbě neurodegenerativních onemocnění. Zároveň také 

mohou nahradit funkci jinými mechanismy, protože kmenové buňky mají schopnost 

poskytovat hostitelské tkáni růstové faktory a ovlivňují imunitní systém pacienta. 

Transplantace kmenových buněk vede ke zvýšenému přežívání neuronů a oligodendrocytů, 

protože zabraňují apoptóze a uvolnění trofických a antiapoptických molekul. Z toho 

vyplývá, že tvoří ochranné mikroprostředí. Mimo to kmenové buňky dokážou podpořit 

množení a zrání lokálních nervových prekurzorových buněk, to pak vede k jejich přeměně 

ve zralé neurony a oligodendrocyty. Při léčbě ALS bychom potřebovali buňky s funkcí 

motorických neuronů, které již vědci dokážou vytvořit in vitro např. z embryonálních nebo 

pluripotentních kmenových buněk. V klinice má však přímé nahrazení motorických 

neuronů člověka mnoho zádrhelů, nedokážou vytvořit funkční synapse, vyslat axony přes 

inhibiční bílou hmotu atd. Toto všechno způsobí, že není zachována neuromuskulární 

funkce. Nejen motorické neurony, ale i astrocyty a oligodendrocyty mají roli na vzniku 

nemoci. Již zmíněné astrocyty brání neurodegeneraci a výrazně podporují motorické 

neurony. Studie na myších prokázaly, že astrocyty odvozené od kmenových buněk 

zmírnily celkovou narušenou funkci astrocytů při ALS a dodaly neurotrofické faktory 

degenerující míšní tkáni. (Mazzini et al., 2016) 

 V roce 2014 se v pražské fakultní nemocnic v Motole léčilo čtrnáct pacientů s 

dosud nevyléčitelným onemocněním ALS. Ke zpomalení průběhu byla využita právě 

transplantace kmenovými buňkami. Výsledky klinické studie slouží hlavně ke zvážení 

bezpečnosti terapie. Jedná se především o nepřítomnost komplikací v místě aplikace 

kmenových buněk a absence neurologických poruch jako jsou meningitidy nebo 

inkontinence. Nesmíme ale opomenout, že terapie druhotně vede ke zpomalení postupu 

ALS. Lékaři dnes nedokážou toto onemocnění úplně vyléčit, ale tlumí jeho příznaky a 

zpomalují průběh. Terapie začíná odběrem kostní dřeně pacienta, během tří týdnů se 

zmnoží a následně se aplikuje pacientovi lumbální punkcí. Množení kmenových buněk 

probíhá ve speciálních laboratořích, které musí být velice čisté, je vyžadována přítomnost 
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správné teploty a vlhkosti. Pracovníci se musí převlékat do speciálních obleků. Náklady na 

léčbu jsou přibližně sto tisíc korun. 
14

 

5.1.3 Symptomatická terapie 

 U ALS má velký význam také symptomatická terapie, kde u individuálních 

příznaků můžeme použít následující léčbu:  

 Zvýšení slinění – atropin, botulotoxin 

 Fascikulace – diazepam, vitamin E 

 Spasticita, krampi – diazepam, magnezium  

 Hustá slizniční sekrece – mukolytika 

 Zácpa – zvýšený příjem tekutin / vlákniny, objemová osmotická projímadla, 

glycerinové čípky 

 Dysfagie, ztráta hmotnosti – zlepšení kvality života i prodloužení přežití 

 Respirační insuficience – podpůrný ventilační režim v domácí péči 

 Dušnost v terminálních stádiích – morfin. (Ambler, 2013) 

 

5.1.4 Paliativní péče u Amyotrofické laterální sklerózy 

 V posledních stádiích u ALS/MND se objevují dva hlavní problémy v zajištění 

dostatečné výživy v situaci, kdy pacient přestává dostatečně a bezpečně přijímat potravu 

ústy a zajištění mechanické ventilace při postupném ochabování dechového svalstva. Po 

celém světě i v ČR je u naprosté většiny pacientů výživa zajištěna včasným zavedením 

výživové perkutánní gastronomie. (Sláma, 2006) 

 V průběhu progrese onemocnění se musí řešit další závažné obtíže pacienta 

vyžadující znalosti paliativní medicíny – slabost, imobilitu, nesoběstačnost, úzkosti, 

deprese, ztrátu komunikačních schopností (dysartie), sialoreu, bolesti, svalové křeče, 

zvýšené svalové napětí (spasticita). Všechny uvedené symptomy je potřeba probrat s 

pacientem a jeho rodinou a pečovateli v předstihu, aby v budoucnu nedošlo k 

                                                 
14

 Dostupné z: http://vedaprozivot.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/140211-ALS-a-kmenove-bunky.html [cit. 

2017-06-01] 
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nesouhlasným rozhodnutím v časové nouzi. Týká se to především očekávaných dechových 

obtíží a možností řešení. Během nemoci je nezbytná nejen péče neurologa, ale i 

rehabilitačního pracovníka a logopeda, psychologa, gastroenterologa, pneumologa, posléze 

pak i hospicová péče a po celou dobu intenzivní podpora a péče rodiny. (Ridzoň & 

Mazanec, 2010) 

Slabost, imobilita, nesoběstačnost 

 V průběhu onemocnění se zhoršuje svalová slabost, přiměřeně se zhoršuje 

nesoběstačnost pacienta. Na začátku to bývají obtíže s jemnou motorikou (oblékání, 

hygiena) dále pak se horší pohyblivost a v pokročilém stádiu nemoci zasahuje 

nesoběstačnost do všech oblastí (domácí práce, příprava a požívání jídla, pohyb po bytě, 

přesuny k vyšetřením, polohování, vyměšování). Omezení je nutné ulehčit předpisem 

kompenzačních pomůcek (hole, madla, nástavce na WC, sedačka na vanu, mechanický, 

elektrický vozík, toaletní křeslo, pleny, polohovací postel). Dále je žádoucí provést 

bezbariérové úpravy koupelny, schodů (schodolez, zvedací plošina, elektrický transportní 

zvedák). Kvůli nezbytnému povolení pojišťoven pro dražší pomůcky je potřeba na jejich 

předpis myslet včas a předem konzultovat možnost jejich potřeby s pacientem a rodinou. 

Bezbariérové úpravy nejsou hrazeny pojišťovnou, ale může se požádat o finanční 

příspěvek na sociálních odborech obvodních úřadů. Rehabilitace síly a hybnosti má velký 

význam z psychického hlediska, zejména v počátečních stádiích nemoci. Nelze od ní 

očekávat výrazné zlepšení síly, ale spíše udržování pacienta v kondici, kterou je vhodné 

trénovat na rotopedu či motomedu.  S imobilitou a závislostí na druhých souvisí sociální 

péče. Péče o pacienta je ohromně náročná na čas, fyzickou práci a finance pečovatelů. 

Většinou jde s časem o celodenní 24 hodinovou péči, a proto je tedy potřeba zažádat včas a 

příspěvek na péči. V případě, že rodina péči nezvládá, je možné zařídit si výpomoc v 

podobě home care nebo ústavní péči.  (Ridzoň & Mazanec, 2010) 

Úzkost a deprese 

 S narůstajícími obtížemi a znalostmi pacienta o nemoci se u většiny pacientů 

objevuje strach z průběhu nemoci, z imobility, ze závislosti, ze smrti. Podmínkou pro 

zvládnutí špatného zdravotního stavu je intenzivní a otevřená komunikace o všech 

problémech jak s pacientem, tak s rodinou. Velkou pomoc může mít v této situaci klinický 
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psycholog, který má bohaté zkušenosti s terapií u chronických a infaustních stavů. Dále 

duchovní (nemocniční kaplan), který poskytuje pastorační péči. Obě možnosti jsou jen 

zřídka dostupné v běžné obvodní praxi, je ale možné spojit se s nimi skrze hospice.  

Naprosto nezbytná je úzká komunikace a koordinace s rodinou pacienta. Na zvládnutí 

špatného psychického stavu se předepisují antidepresiva a anxiolytika. Dalším problémem, 

který se může objevit a zhorší tak komunikaci pacienta s okolím je pseudobulbární 

afektivita (patologický smích, pláč). U tohoto problému je důležitá psychoterapie jak 

pacienta, tak celé rodiny. Imobilní pacienti trpí velmi často nudou, ztrácejí smysl života, a 

to se může stát hlavním faktorem vedoucím k depresi pacienta. Pacienti i jejich rodiny by 

se měli povzbuzovat k různým, přinejmenším k pasivním aktivitám.  (Ridzoň & Mazanec, 

2010) 

Dysfagie, nutriční péče 

 Dysfagie je jeden z prvotních příznaků onemocnění u bulbární formy, u 

končetinové se objevuje v pozdějších stádiích nemoci. Se zhoršováním vede k omezení 

příjmu tekutin a stravy. Dochází pak k malnutrici, ztrátě na váze, sekundárně k dalšímu 

oslabení, subjektivně k pocitům hladu. K poklesům váhy u pacientů dochází jednak ze 

snížení příjmu, tak i ze ztráty svalové hmoty. Perorální příjem je možné prozatímně zlepšit 

různými režimovými opatřeními a to např: jíst vsedě, podávat kašovitou nebo mletou 

stravu, zapíjet tuhá sousta, používat nutridrinky. Pokud nestačí perorální příjem, je potřeba 

navázat kontakt s nutričními poradny interních oddělení a zavést perkutánní 

endoskopickou gastrostromii (PEG) a sondovou výživu. Aplikace sondy je vhodnější 

cestou PEG, je snesitelnější pro delší dobu a nehrozí u ní komplikace, jako u použití sondy 

nasogastrické. Zavedení PEG a sondové výživy vede ke zlepšení komfortu pacienta a 

pečovatelů, objektivně ke zlepšení hydratace, zvýšení hmotnosti, zlepšení kondice a 

psychiky. U bulbárních forem prodlouží život až o několik měsíců.  Zavedení PEG a 

sondové výživy vede ke zlepšení komfortu pacienta a pečovatelů, objektivně ke zlepšení 

hydratace, zvýšení hmotnosti, zlepšení kondice a psychiky. Prodlouží život o několik 

měsíců zvláště u bulbárních forem. Zavedení PEG by se mělo doporučit dříve, než vitální 

kapacita plic (FVC) poklesne pod 50 % normy. Zavádění v pozdějších stádiích nemoci je 

rizikové pro velký pokles vitální kapacity plic. Vedlejším nežádoucím účinkem sondové 



 40 

 

výživy jsou urputné zácpy, při kterých je potřebné předepisovat výživu s velkým 

množstvím vlákniny, doplňovat stravu perorálně o ovoce, ovocné šťávy, kompoty, 

eventuálně předepsat laxativa. (Ridzoň & Mazanec, 2010) 

Dysartie 

 Dysartie je porucha artikulace a vyskytuje se u bulbárních forem již v prvotních 

stádiích nemoci a dominuje jako jeden z hlavních příznaků, u končetinové formy bývá až v 

pozdním stádiu nemoci. Zejména u již nesoběstačných pacientů vede nejen ke zhoršení 

sociálního kontaktu, ale komplikuje také péči, protože okolí není schopno odhadnout 

potřeby a přání nemocného. V začátcích nemoci může pomoci logoped se zlepšením 

artikulace a prací s dechem, v pozdějších stádiích může dojít k rozvinutí těžké dysartie až 

anartrie a je potřeba použít alternativní komunikace. V případě, že u pacienta je zachovalá 

drobná motorika rukou, tak je nejjednodušší používat bloček a tužku, nebo počítač, 

případně využít i programy hlasové syntézy. Pokud pacient již není schopný psát, je možné 

použití ukazovacích tabulek v alfabetické, nebo obrázkové formě, případně ve formě 

elektronické. Pro pacienty s úplnou plégií rukou a anartrií je další možností použití 

počítače s ovládáním pomocí laserové detekce podle pohybu bulbů.(Ridzoň & Mazanec, 

2010)  

Respirační potíže  

 Respirační obtíže se postupně vyvíjejí u všech pacientů s ALS/MND a ve většině 

případů nastává smrt v důsledku respiračního selhání po 2-5 letech od úvodních příznaků. 

S progresí onemocnění se zhoršuje slabost dýchacích svalů a zmenšuje se vitální kapacita 

plic. Pomocí spirometrie můžeme sledovat pokles vitální kapacity plic, inspiračních a 

expiračních tlaků. Nejprve se objevuje námahová a poté klidová dušnost, dále se pak 

projevují chronické dechové nedostatečnosti. K mělkému a zpomalenému dýchání 

(hypoventilaci) dochází převážné v noci, vleže, v posledním stádiu se rozvíjí kombinovaný 

obraz hypoventilace s nedostatečným zásobením organismu kyslíkem z důvodu 

nedostatečného okysličení krve (hypoxemie) a vzestupem oxidu uhličitého v krvi 

(hyperkapnie), to vede k rozšíření mozkových cév a zvýšení intrakraniálního tlaku. Stav 

pacienta se zhoršuje až do hyperkapnického kómatu, ve kterém pacient umírá. 

Komplikace, které provází poslední stádia nemoci jsou záněty respiračního traktu, aspirace 
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(při poruše polykání), plicní embolie (ležící pacienti), velmi často tyto komplikace urychlí 

stav ke smrti. Pokud se objeví známky noční dechové insuficience (spánkové poruchy, 

noční buzení, živé sny, pocit nevyspání s denní spavostí, ranní bolesti hlavy), pacient může 

využít neinvazivní ventilační podpory (nejčastěji se jedná o BiPAP – bimodal positive 

airway pressure).  Pokud se objeví známky noční dechové insuficience (spánkové poruchy, 

noční buzení, živé sny, pocit nevyspání s denní spavostí, ranní bolesti hlavy), můžeme 

pacientovi nabídnout možnost neinvazivní ventilační podpory (nejčastěji BiPAP-bimodal 

positive airway pressure).(Ridzoň & Mazanec, 2010)  

  BiPAP podle studií prodlužuje život pacientů o několik měsíců, Např. dle Kleopa o 

9,6 měsíců) (Kleopa et al., 1999) 

 Tolerance u neinvazivní ventilační podpory se pohybuje kolem 50 % a jeho použití 

se pohybuje i ve vyspělých státech jen v malých procentech. V USA okolo 15,7 %, v 

Británii okolo 5,5 %. (Melo et al., 1999) 

 BiPAP přístroje jsou předepisovány a indikovány na plicním oddělením, nebo ve 

spánkové laboratoři na základě výsledků hodnot spirometrického vyšetření a vyšetření 

krevních plynů. Při zhoršení dechové tísně se případně musí pacient intubovat (jedná se o 

zavedení endotracheální trubice přes nos, hrtan, hlasivky až do průdušnice) a zavést 

umělou plicní ventilaci (UPV), nebo tracheostomii. Tyto rozhodnutí by se měla projednat s 

pacientem v dostatečném předstihu, v době, kdy ještě nenastane dechová tíseň a pacient 

není pod tlakem rozhodnutí. O těchto rozhodnutích je nutné pořídit zápis do dokumentace 

a kopii dát pacientovi domů pro případ kontaktu s jiným lékařem nebo RZS. Je to 

mimořádně důležité pro negativní rozhodnutí. Avšak dřívější negativní rozhodnutí má 

pacient možnost kdykoli změnit. Pokud bylo rozhodnuto o nezahajování UPV, tak v 

počátečním stádiu při těžké dechové tísni se stav ulehčuje pomocí inhalace kyslíku – 

oxygenoterapií. Jestliže nadále klesá saturace pod 81 %, podává se k psychickému tlumení 

morfin, diazepam. Pacient zpravidla umírá v klidu a míru, obvykle ve spánku při 

hyperkapnickém kómatu v kombinaci s farmakologickým útlumem. U terminálních fází je 

mimořádně účelné využít služby hospice, pokud je jejich péče územně dostupná, kvůli 

jejich řídkému výskytu.  (Ridzoň & Mazanec, 2010) 
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 Hospice nabízejí jak ambulantní profesionální zdravotnickou péči, tak ústavní, 

duchovní, pastorační a psychologickou podporu pro pacienta a příbuzné. Důležitá je také 

možnost péče rodiny a příbuzných o pacienta do posledních chvil. V USA a ve většině 

státech EU jsou do praxe zavedena řešení dechové tísně intubací a UPV při informovaném 

souhlasu. V České republice zatím nejsou uplatňována, a to z několika důvodů – chybí 

dostatečné zajištění domácí plicní ventilace formou home care a zároveň je nedostatečná 

kapacita neurologických JIPů a oddělení OCHRIP, do který pacient s BIPAP, či invazivní 

ventilací spadá. Nicméně pokroková pracoviště ovládají i tento typ péče. Ministerstvo 

zdravotnictví vydalo k domácí umělé plicní ventilaci metodiku a žádosti posuzuje a 

vyřizuje Komise ministerstva pro realizaci domácí umělé plicní ventilace. (Ridzoň & 

Mazanec, 2010) 

5.1.5 Rehabilitace 

Při ALS dochází k postižení motoneuronů a motorické kůry mozkové a tím 

postupně ke vzniku ochrnutí (parézy až plegie) a svalové atrofie. U každého pacienta je 

postup ochrnutí jiný. V případě tohoto konkrétního pacienta byly více a dříve postiženy 

velké klouby, které jsou klíčové pro celkovou hybnost jedince. Zároveň byly více 

postižené horní končetiny. Ochrnutí je vzhledem k povaze onemocnění nezvratné, stejně 

jako úbytek svalové hmoty. Proto má rehabilitace za cíl zejména udržení co nejlepší 

kondice ochrnujících svalů a hledání rezerv tam, kde jsou svaly zatím neurologicky 

intaktní. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

Při budování kondice ochrnujících svalů je potřeba mít na paměti, že je lze snadno 

intenzivním cvičením přetížit a tím můžeme pacientovi sebrat i to málo, co mu z jejich 

fungování ještě zbylo. Sice pouze dočasně, ale například i půl den, kdy nezvládne zvednout 

ruku, je zásadní. Dalším z typických hlavních příznaků ALS je velká únavnost, a to jak 

jednotlivých svalů, tak celková. Nejedná se však jen o běžné přetížení a únavu, při 

nadměrné fyzické zátěži na buňky působí nadměrný oxidační stres, který je pro ně 

ohrožující. V jeho důsledku pak zjednodušeně řečeno může dojít k nezvratnému 

zhoršování stavu. Pro rehabilitaci je obtížné nastavení míry pohybové aktivity a vždy je 

čistě individuální. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 



 43 

 

Hledáním rezerv rozumíme to, co v pohybovém chování, v pohybových 

stereotypech není zcela ideální, a to se snažíme vylepšit. Na našem těle existují obecně 

svaly, které mají tendenci k oslabení a svaly s tendencí k přetížení. Oslabené svaly (které 

jsou pouze obyčejně oslabené, nejsou ochrnuté) jsou rezervy, které lze probudit a využít 

k posílení celku. Velmi důležité jsou také relaxační techniky, při kterých se uvolňuje 

kloubní a svalové napětí. Relaxačními technikami vyvoláváme u pacientů pocit psychické 

pohody. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

 

 

6 Kazuistika pacienta s ALS: 

 V této kapitole je stručně popsán konkrétní případ pacienta, jemuž byla 

diagnostikována diagnóza ALS. Popsána je i hospitalizace daného pacienta zaměřena 

převážně na fyzioterapeutickou léčbu.  

Pan Honza je mladý, 39 letý muž, povoláním barman a DJ, který se jako OSVČ 

(osoba samostatně výdělečně činná) živil provozováním barmanských show a hraním na 

společenských událostech. Žije s manželkou, děti zatím nemají. Pravidelně několikrát 

týdně běhal, 2x týdně chodil do posilovny, nekouří, alkohol pil příležitostně, nyní vůbec. 

V rodině nemá žádná závažná dědičná onemocnění. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

V létě roku 2014 (v tu dobu mu bylo 36 let), začal pozorovat snadnější unavitelnost 

horních končetin, která se projevila jednak při cvičení v posilovně, ale hlavně v práci při 

barmanské show, kdy nezvládal dobře žonglovat s lahvemi. Vše přikládal únavě ze 

cvičení, byl přesvědčen, že to překoná a rozcvičí, že musí jen více zabrat. (Hlinková, 

osobní sdělení 2017) 

V prosinci 2014 ale již pozoroval slabost horních končetin výraznější, obtížně 

zvedal předměty nad hlavu, objevovaly se časté křeče ve svalech končetin i trupu i časté 

mimovolní záškuby různých svalů. Stav se dále pomalu zhoršoval. V únoru 2015 

pozoroval výraznější hubnutí, úbytek svalstva ramenního pletence, v noci se občas hodně 

potil a měl křeče. Následně mu byla diagnostikována amyotrofická laterální skleróza. 

V dubnu téhož roku absolvoval diagnostický pobyt na Neurologické klinice Fakultní 
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nemocnice v Motole (dále FNM), následně v červenci – říjnu 2015 mu byly postupně 

diagnostikovány poruchy motorických neuronů v krční, hrudní, bederní i křížové části 

míchy. Od té doby byl sledován v nervosvalové poradně FNM. (Hlinková, osobní sdělení 

2017) 

Stále se snažil cvičit dle aktuálních možností, absolvoval ambulantní rehabilitaci, 

kde byl od fyzioterapeuta instruován k lehkému posilovacímu cvičení oslabených svalů 

s therabandem. Snažil se ještě běhat, ale to již nešlo. "Toho času bez poruchy polykání, bez 

dušnosti. Dominuje snadná unavitelnost, ujde zhruba 300-400 m, poté si potřebuje 

odpočinout, takto střídavě je schopen ujít zhruba 1 km. Žije ve 3. patře bez výtahu. Domů 

se dostane, ale musí jít pomalu a 1-2x odpočívá. Již musí přemýšlet, kolikrát denně bude 

muset ven. Při mrazu nebo naopak v horku pozoruje ztuhnutí svalů, „jako by zamrznul“. 

S obtížemi, ale zatím samostatně, se obleče, obuje. Při základní hygieně má již mírné 

obtíže. Celkově je v sebeobsluze limitován zejména rychlou unavitelností a oslabením 

svalové síly horních končetin." (Zpráva o ambulantním vyšetření) (Hlinková, osobní 

sdělení 2017) 

V březnu 2016 byl hospitalizován na lůžkové rehabilitaci. Cílem pobytu bylo nalézt 

rezervy v možnostech pohybové aktivity, nastavit režim cvičení tak, aby při snadné 

unavitelnosti nepřetěžoval svaly." Již není schopen zvednout ruce nad hlavu, není schopen 

zvedat ani lehká závaží. Pokud dojde k většímu napětí svalů, dostává křeče. Dolní 

končetiny jsou rychle unavitelné, oslabené, z nižší židle se samostatně nezvedne, potřebuje 

asistenci."(Zpráva o ambulantním vyšetření) (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

 V tuto chvíli již měl za sebou pohovor před schvalovací komisí pro přidělení 

invalidního důchodu a čekal na vyjádření. Stále jako OSVČ podniká v oboru, stal se 

organizátorem barmanských show, občas schopen hrát a moderovat jako DJ na 

společenské události. Zde potřebuje nenápadně upravené prostředí a nenápadnou asistenci 

(manželka nebo blízký spolupracovník). Jeho zákazníci ani nikdo kromě rodiny netušil o 

jeho diagnóze, naučil se svou slabost maskovat, nalezl si vhodné výmluvy pro přátele, vše 

z obav o běh firmy – obává se, že zákazníci půjdou ke konkurenci, když jistí pravdu o jeho 

závažném progresivním onemocnění. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 
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V průběhu hospitalizace se zaměřujeme při cvičení na kvalitu svalových souher 

končetin a zejména trupu. Trup se zdá být nejméně neurologicky postižený, zde je také 

možné nalézt nejvíce rezerv pro zlepšení pohybu pacienta. Aktivování oslabených svalů 

trupu přináší lepší stabilitu stoje a chůze. Vždy po cvičení se Honza cítí více narovnaný, 

držení těla je snadné, má pocit, že je lehčí. Právě tyto pocity jsou spojené s lepší aktivitou 

trupového svalstva, které má za úkol napřímení těla. Snažíme se nalézt alespoň drobné 

rezervy v pohybu horních končetin, a to zejména pro schopnost opření, která by Honzovi 

ulehčila vstávání ze sedu a vstávání z lehu na lůžku. Ani při intenzivním cvičení již není 

možné dosáhnout toho, aby zvednul ruce do předpažení. Stejně tak pracujeme i s dolními 

končetinami. U nich je nezbytné dbát o adekvátní zátěž, protože pokud dolní končetiny 

přetížíme, bude nějakou dobu trvat, než se zregenerují a po tu dobu mu vezmeme 

schopnost chodit. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

Důležitou součástí hospitalizace bylo zaškolení Honzy do samostatného cvičení a 

zároveň zaučení manželky do provádění Vojtovy reflexní lokomoce. Její výhodou oproti 

samostatnému aktivnímu cvičení je mimo jiné to, že umožňuje aktivovat svaly, které 

vlastní vůlí zapojit neumíme a potřebujeme je. U Honzy zároveň přináší aktivaci těchto 

svalů bez fyzické únavy zvýšené např. náročnou polohou těla. (Hlinková, osobní sdělení 

2017) 

Na konci hospitalizace se nijak neupravil motorický deficit, se kterým Honza přišel. 

Přínosem pro něj bylo nastavení domácího cvičení k udržování kondice a zejména domácí 

cvičení, které stimulovalo napřímení trupu a aktivitu dolních končetin tak, že se cítil být 

v chůzi jistější, svižnější a lehčí. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

S odstupem asi 2 měsíců (květen 2016) přišel ke kontrole domácího cvičení do 

rehabilitační ambulance. Domluvili jsme se na pokračování cvičení ambulantně 1x týdně. 

 Tato frekvence cvičení je adekvátní rychlému progresivnímu charakteru 

onemocnění. Umožňuje přizpůsobovat domácí cvičení aktuálnímu stavu a reagovat na jeho 

postupné zhoršování. Zároveň stále nechává větší část odpovědnosti na pacientovi. 

Fyzioterapie pracuje ve velké míře na principu motorického učení, a proto cvičení 

s fyzioterapeutem 1x týdně samo o sobě nic nespasí, pokud nebude pacient sám cvičit 

doma. Frekvence 1x týdně také příliš logisticky nezatěžovala rodinu – Honza již nebyl 
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schopen sám řídit auto a na terapie ho vždy musel někdo z rodiny přivézt. (Hlinková, 

osobní sdělení 2017) 

Ambulantní fyzioterapie probíhala asi 5 měsíců. V průběhu terapie Vojtovou  

metodou
15

 byla zaučena Honzova matka a tchýně, aby v péči mohly střídat spolu s 

manželkou (manželka musí z finančních důvodů zůstat stále zaměstnána). Honzův stav 

progredoval, do cvičební místnosti od auta už nebyl schopen dojít sám a musel být 

převezen na převozním vozíku. Postupně potřeboval více dopomoci při oblékání. Na 

konci září 2016 již potřeboval od druhé osoby obout boty i svléci/obléci triko. V tuto dobu 

jsme ambulantní terapii ukončili. Honza již ani s dopomocí některého ze členů rodiny 

nebyl schopný sejít a vyjít schody do bytu ve 3. patře. V tu dobu má zakoupený 

bezbariérový byt v novostavbě, který již několik měsíců čeká na kolaudaci. (Hlinková, 

osobní sdělení 2017) 

Po ukončení ambulantní terapie jsme se s Honzou domluvili na pokračování 

fyzioterapie v domácím prostředí. Terapie absolvoval se studentkou 5. ročníku 

fyzioterapie, která k němu docházela domů 1x týdně. Nadále pokračoval v samostatném 

cvičení a manželka, matka nebo tchýně s ním cvičily Vojtovou reflexní metodou. 

(Hlinková, osobní sdělení 2017) 

V únoru 2017 byl přijat na dva dny na Kliniku neurologie FNM ke konzultaci 

pomůcek pro aktivity běžného života (oblékání, hygiena, toaleta) a zejména k výběru a 

předepsání elektrického vozíku. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

V tuto chvíli stále čeká na kolaudaci bezbariérového bytu a bydlí zatím zcela 

bariérově. Má 1x týdně domácí fyzioterapii, zbylé dny cvičí samostatně a s rodinou. Jeho 

celkový stav se zhoršuje, je stále více unavený, dýchání v náročnějších situacích je obtížné. 

Schopnost mluvení a polykání zatím zůstává neporušená. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

Po celou dobu (od března 2016) je v kontaktu s fyzioterapeuty a lékaři stále 

optimisticky naladěný, i když si plně uvědomuje, že jeho nemoc je nevyléčitelná. Je 

přiměřeně smířen se svou diagnózou a racionálně zvažuje svou budoucnost i budoucnost 

své rodiny. I proto stále nikdo z jeho okolí (kromě nejbližší rodiny a obchodního partnera) 

                                                 
15

 Vojtova metoda je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, 

objevená Mudr. Václavem Vojtou. 
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netuší o jeho závažném onemocnění a stále pracuje, i když nyní již v manažerské pozici 

z domova. (Hlinková, osobní sdělení 2017) 

Konkrétnější informace vztahující se k hospitalizaci a fyzioterapuetické léčbě, které 

poskytla fyzioterapeutka Mgr. Zuzana Hlinková ze spinální jednotky při klinice 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK  a FN (fakultní nemocnice) Motol. 

(Hlinková, osobní sdělení 2017). 
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7 Závěr 

 Amyotrofická laterální skleróza je velmi závažné degenerativní onemocnění 

nervového systému, mající vliv na postupnou a definitivní ztrátu pohybových vlastností. 

ALS má u všech pacientů jiný začátek a jiný průběh onemocnění. Pacient se postupně 

stává zcela imobilním a je tak odkázán na druhou osobou. Příčinou smrti je u většiny 

pacientů respirační selhání. Řešením pro všechno pacienty trpící tímto onemocněním by 

bylo samozřejmě nalezení účinného léku, ale v dnešní době se dá pouze zpomalit progrese 

nemoci. Cíle bakalářské práce byly splněny. Byla popsána charakteristika onemocnění 

amyotrofické laterální sklerózy, dále progrese onemocnění, byly představeny základní 

způsoby terapie ALS a byla popsána kazuistika pacienta ALS s důrazem na ztrátu 

pohybových schopností.  
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