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ABSTRAKT v českém jazyce 
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Název práce: Osteoporóza, klimakterický syndrom a výskyt symptomů 

temporolimbické dysfunkce 

Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se u ţen navštěvujících 

osteoporotickou poradnu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové budou vyskytovat 

temporolimbické dysfunkce, a porovnat jejich výsledky s výsledky zdravé populace.  

Metody: Pro posouzení výskytu poruch epileptického spektra byly pouţity dva 

standardizované dotazníky – CSPI a LSCL-33. Pro zpracování výsledků byl pouţit 

program Microsoft Office Excel. 

Výsledky: Bylo zjištěno, ţe dotázaná skupina ţen dosahuje bodových skóre 

odpovídajících zdravé populaci v dotazníku CSPI. U dotazníku LSCL-33 byl prokázán 

vyšší výskyt temporolimbických dysfunkcí V dotazníku CSPI byla průměrná hodnota 

7,6 a u LSCL-33 5,5 bodu. Z těchto výsledků lze předpokládat, ţe osteoporóza a 

klimakterický syndrom nemá vliv na výskyt poruch epileptického spektra. Pro potvrzení 

výsledků bych doporučila studii zopakovat na skupině s větším počtem respondentek. 

Pro porovnání s gamblery nebo kuřáky – obě skupiny vykazují vyšší výskyt poruch 

epileptického spektra neţ skupina dotazovaných ţen.  

Klíčová slova: klimakterický syndrom, limbický systém, hyperiritabilita, dotazníkové 

hodnocení 
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ABSTRAKT v anglickém jazyce 
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Author: Bc. Aneta Capranicová 

Title of diploma thesis: Osteoporosis, climacteric syndrome and signs of the 

temporolimbic dysfunction 

Objective of the thesis: The aim of the diploma thesis was to find out whether there 

will appear temporolimbic dysfunctions in women attending the osteoporotic clinic at 

the Faculty Hospital in Hradec Králové and compare their results with the results of a 

healthy population. 

Methods: Two standardized questionnaires - CSPI and LSCL-33 - were used to assess 

the occurrence of epileptic spectrum disorders. The Microsoft Office Excel was used to 

process the results. 

Results: It was found that the women population reaches score points corresponding to 

the healthy population. In the CSPI questionnaire, the average value was 7.6 and for the 

LSCL-33 5.5 points. From these results it can be assumed that osteoporosis and 

climacteric syndrome does not affect the occurrence of epileptic spectrum disorders. To 

confirm the results, I would recommend the study to be repeated in a group with a larger 

number of respondents. For comparison with gamblers or smokers, both groups show a 

higher incidence of epileptic spectrum disorders than the group of women interviewed. 

 

Key words: climacteric syndrome, limbic system, hyperirritability, questionnaire 

assessment 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je „Osteoporóza, klimakterium a výskyt temporolimbické 

dysfunkce“. Temporolimbická dysfunkce se vyznačuje podobnými příznaky, kterými 

trpí pacienti s diagnostikovanou  temporální epilepsií. Tyto příznaky však nemají 

„záchvatovitý“ charakter typický pro epilepsii, vyskytují se naopak zcela nepravidelně 

prakticky kdykoliv v průběhu dne. 

V posledních letech bylo publikováno jiţ několik prací, které se zabývají poruchami 

epileptického spektra u různých skupin populace např.: u kuřáků, alkoholiků, gamblerů 

apod. s cílem zaměřit se na prevenci nebo odbornou pomoc daným pacientům. [1, 2, 3] 

U ţen trpících osteoporózou a klimakterickým syndromem však výskyt poruchy 

epileptického spektra dosud vyšetřován nebyl a to nejen v ČR ale ani ve světě. 

Pro získání dat byly pouţity dva standardní dotazníky speciálně konstruované pro 

zjištění psychopatologických abnormalit v lidském mozku. První z nich se nazývá 

Limbic System CheckList 33 (LSCL-33) a druhý Complex Partial Seizure-like 

Symptoms Inventory (CPSI). [4, 5] 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Osteoporóza 

Pod pojmem osteoporóza rozumíme systémové metabolické, progresivní onemocnění 

skeletu kostí, kdy je porušena rovnováha kostní přestavby. Převaţuje resorpce nad 

novotvorbou, klesají kostní minerály a ubývá organické i anorganické kostní hmoty. 

Důsledkem poruchy mikrostruktury kostí jsou časté zlomeniny, které vznikají 

nepřiměřenou silou nebo i spontánně. Jedná se hlavně o fraktury obratlů, předloktí nebo 

krčku stehenní kosti.  Poslední jmenovaná fraktura je klinicky nejzávaţnější – dochází 

k dlouhodobé imobilizaci pacienta a výraznému zhoršení kvality ţivota. Časté je 

následné umístění do ústavní péče a komplikace této fraktury mohou být i příčinou 

smrti. V neposlední řadě představuje osteoporóza pro společnost velký finanční problém 

nejen díky nákladům vynaloţeným na léčbu zlomenin, ale i díky nákladům spojených 

s následnou péčí. Proto je osteoporóza povaţovaná za významný zdravotní problém 

v lidské populaci. [6, 7, 8, 9] 

Na obrázku č. 1 je naznačen rozdíl ve struktuře zdravé a osteoporotické kosti. 

 

Obrázek 1: Porovnání kostní matrix u zdravé, osteopenické a osteoporotické kosti [63] 

 

Prevalence osteoporózy je v České republice 5-6 % a zvyšuje se s věkem. Objevuje se 

především u ţen po menopauze, ale můţe být diagnostikovaná oběma pohlavím hlavně 

v pokročilém věku. Ne vţdy je osteoporóza onemocněním pouze starších lidí, vzácněji 

můţe postihnout kteroukoliv věkovou skupinu – jedná se pak o idiopatickou 

osteoporózu, jejíţ příčina není zcela známá. Mezi predispoziční faktory faktory vzniku 

osteoporózy patří věk nad 65 let, postmenopauzální období, pozdní začátek menstruace, 
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nuliparita a etnický původ (hlavně kavkazské etnikum). Rizikovými faktory vzniku 

onemocnění jsou zlomeniny po nepřiměřeném úrazu, projevy osteoporózy v rodinné 

anamnéze, hypogonadizmus, BMI menší neţ 19, dlouhodobá léčba některými léčivy 

(kortikoidy, některá antiepileptika, diuretika a antiestrogeny), řada chorob (např. střevní 

záněty, celiakie, mentální anorexie, onemocnění jater a ledvin, osteogenesis imperfecta) 

a dlouhodobá imobilizace. Pokud osteoporóza vzniká následkem jiného onemocnění, 

označujeme ji jako sekundární a je nutné léčit nejen ji, ale i primární chorobu. Dalším 

podpůrným faktorem pro vznik nemoci jsou špatný ţivotní styl – sedavý způsob ţivota, 

nedostatek pohybu, vápníku a vitamínu D, kouření, konzumace alkoholu a stres. 

Osteoporóza je zrádná v tom, ţe pacient nemusí mít ţádné příznaky a k lékaři ho dovede 

aţ důsledek onemocnění – fraktura. Při pokročilé, rozvinuté osteoporóze si pacienti 

stěţují na bolest v zádech a dlouhých kostech. Hlavní příčinou osteoporotických 

zlomenin jsou pády. Jejich příčinou můţe být revma, věk, oslabená svalová síla u 

starších osob, poruchy orientace, zraku, pohyb při nedostatečném osvětlení, poţití 

alkoholu nebo nevhodná obuv. V kombinaci s uvedenými příčinami pádů dochází 

k nárůstu zlomenin také v zimním období. [10, 11, 12, 13] 

Osteoporóza má i buněčnou podstatu. V kosti se nachází buňky, které zasahují do 

remodelace kostní hmoty.  Osteoblasty, které mají podíl na vzniku kolagenu, do kterého 

se ukládají minerály, a osteoklasty, které kostní hmotu odbourávají. Nachází se zde i 

třetí druh buněk – osteocyty, coţ jsou osteoblasty, které jsou mezi sebou spojeny a 

zabudovány do kosti. Fungují jako mechanický senzor. [14, 15] 

1.1.1 Diagnostika 

Mnoţství kostní hmoty měříme dvěma základními technikami. První technikou – duální 

(někdy téţ dvouenergiovou) rentgenovou absorpciometrií – měříme obsah kostního 

minerálu ve skeletu, nejčastěji v oblasti bederní páteře. Druhou metodou je 

ultrazvukové měření kostního minerálu, kde detekujeme zeslabení a změnu rychlosti 

paprsku po průchodu kostí. Ultrazvukové vyšetření kostí vypovídá nejen o obsahu 

kostního minerálu, ale i o funkčních vlastnostech kosti. [7] 

Diagnostika osteoporózy se opírá hlavně o denzitometrické vyšetření (BMD – denzita 

kostního minerálu). Výsledky vyšetření se označují jako T-skóre, které určí, o kolik 

směrodatných odchylek se výsledek liší od průměrného výsledku zdravých mladých 
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lidí. Podobným ukazatelem je Z-skóre, které udává, o kolik směrodatných odchylek se 

liší výsledek pacienta od průměrného výsledku osob stejného pohlaví a věku. Optimálně 

je T-skóre nulové. U zdravých osob jsou hodnoty vyšší neţ -1. V rozmezí od -1,0 do -

2,5 hovoříme o osteopenii a u výsledku niţších neţ -2,5 mluvíme o osteoporóze. T-

skóre nevypovídá o progresi a dynamice onemocnění. Diagnostiku dále doplňují 

zobrazovací metody, jako je rentgen hrudní a bederní páteře s bočním zobrazením. [14] 

Obrázek č. 2 ukazuje, jak vypadá přístroj na měření kostní hmoty – kostní denzitometr. 

 

 

Obrázek 2: Kostní denzitometr [64] 

 

Klinicky diagnostikujeme osteoporózu porovnáním údajů a výsledků dřívějších kontrol. 

Bývá sníţená výška pacienta v důsledku deformit páteře. Součástí klinického vyšetření 

by měla být gynekologická prohlídka, mamograf a endokrinologické vyšetření.  

 

Laboratorní diagnostika se skládá ze základní části, kde vyšetřujeme sérový vápník, 

fosfor, aktivitu GMT a ALP, lipidy, glykemii, minerály, albumin, TSH a případně 

elektroforetické vyšetření bílkovin v krvi. Ze sbírané moče za 24 hodin vyšetřujeme 

vylučování kreatininu, vápníku a fosforu. Do speciální části spadá vyšetření markerů 

kostní přestavby, které vypovídají o onemocnění, jeho progresi a compliance (= ochota 

dodrţovat léčebný reţim) pacienta. Mezi markery osteoresorpce (aktivita osteoklastů) 

patří vyšetření fragmentů kolagenu – pyridinoliny a deoxypyridinoliny. Stanovují se 
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z moče. Měříme také aktivitu osteoblastů (markery osteoformace), hlavně aktivitu 

kostního izoenzymu alkalické fosfatázy nebo osteokalcinu. [7, 16, 17] 

1.1.2 Léčba osteoporózy 

Základním postupem je úprava ţivotního stylu, dostatek vápníku a vitamínu D 

z přirozených zdrojů, bez kterých nemá terapie ţádný efekt. Velmi důleţitá je i 

spolupráce pacienta a dodrţování pokynů lékaře. U většiny pacientů je nutná 

suplementace kalcia (500 aţ 1000 mg). Vitamín D je nezbytné doplňovat, jelikoţ i 

mladá populace v České republice vykazuje celoročně nedostatek vitamínu D. 

Doporučením pro pacienty je také pravidelný pohyb přiměřený jejich věku a 

zdravotnímu stavu – např. odborně vedené cvičení nebo fyzioterapie. Důleţitým 

faktorem prevence je i předcházení pádům.  

Za hlavní terapii osteoporózy povaţujeme antiresorpční léky, které tlumí aktivitu 

osteoklastů a zvyšují jejich apoptózu. Hormonální substituční terapie spočívá hlavně 

v dodání umělého estrogenu s gestageny. Selektivní modulátory estrogenních receptorů 

zvyšují kostní denzitu tím, ţe inhibují osteoresorpci a zlepšují kvalitu kosti. 

Bisfosfonáty jsou v současné době nejúčinějším lékem. Navozují apoptózu osteoklastů a 

blokují i dozrávání jejich prekurzorů. Tyto přípravky jsou velmi drahé, proto je nutné, 

aby pacient maximálně spolupracoval a dodrţoval správné dávkování. Kalcitonin 

výrazně zvyšuje kostní denzitu a zvyšuje kvalitu kosti. Podává se intranasálně a nemá 

prakticky ţádné závaţné vedlejší účinky.  Dalšími moţnostmi jsou fluoridové terapie, 

nebo léčba pomocí anabolických steroidů. [14, 18, 19, 20, 21, 22] 

1.2 Klimakterium 

Obdobím klimakteria si musí ve svém ţivotě dříve nebo později projít všechny ţeny. 

Jedná se o fyziologický proces přechodu mezi reprodukčním obdobím a seniem, který 

kaţdá ţena snáší jinak. Některé příznaky a projevy klimakteria jsou choulostivé a 

nepříjemné, doprovázené depresemi, pocitem neuţitečnosti a ztráty ţenství. Naopak má 

období po klimakteriu i svá pozitiva. Ţena nemenstruuje, nemusí se starat o nákup 

hygienických potřeb nebo nechtěné těhotenství. Na nástup menopauzy má vliv řada 

zevních faktorů, například brzký začátek menstruačního cyklu, jeho délka, počet 
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narozených dětí, věk posledního porodu, kouření, zeměpisná poloha nebo genetika. 

Menopauza obvykle nastává mezi 45. – 55. rokem ţivota. Dvanáct měsíců po poslední 

menstruaci nastává postmenopauza, kdy dochází k trvalému zvýšení FSH nad 40 IU/L. 

Základní příčinou klimakteria je vyčerpání folikulů ve vaječníku a nedostatek 

estrogenu. Klimakterickým syndromem rozumíme nepříjemné symptomy, které období 

klimakteria doprovází. Jsou jimi například návaly horka, pocení, bolesti hlavy, 

podráţděnost, deprese nebo závratě. [23, 24, 25] 

Klimakterium můţeme rozdělit na tři etapy – období akutních, subakutních a 

chronických příznaků. 

1.2.1 Akutní příznaky 

První etapou je tzv. klimakterický syndrom, který se rozvíjí dlouhou dobu (měsíce aţ 

roky) před poslední menstruací. Příznaky jsou individuální a rozmanité. Ţenu sice 

neohroţují na ţivotě, ale výrazně sniţují kvalitu ţivota a proto by je lékaři ani pacientky 

samotné neměli podceňovat. Mají vliv také na psychický stav ţeny a stres, který 

proţívá, můţe být rizikovým faktorem pro vznik dalších onemocnění. Jsou odrazem 

neurovegetativní a hormonální nestability nebo nedostatku estrogenu. Řadíme mezi ně 

vazomotorické potíţe, prudké návaly horka, pocení, bolesti hlavy, závratě, nervozitu, 

podráţděnost, psychické nebo zaţívací poruchy, poruchy srdečního rytmu nebo bolesti 

kloubů.  

Návaly horka bývají nejčastějším příznakem klimakterického syndromu a objevují se u 

70% ţen. Vznikají jako reakce na běţné podněty – poţití horkých jídel nebo nápojů, 

nervozita, stres nebo vzestup okolní teploty. Mohou se vyskytnout i náhle a zaskočit 

ţenu v nevhodných situacích, coţ můţe zvyšovat špatný psychický stav. Souvisí 

s poruchou termoregulačního centra v předním hypotalamu. Doprovází je zarudnutí 

tváří, krku a paţí. Po odeznění nastává pocení a pocit chladu. Návaly se objevují 

kdykoliv, trvají zpravidla 3-4 minuty a frekvence výskytu je individuální. Doprovází je 

bušení srdce, závrať nebo bolest hlavy. 

Aţ 50 % ţen trápí v období klimakteria problémy s poruchami spánku. Často ţeny 

udávají potíţe s usínáním nebo časté probouzení v průběhu noci, tedy syndrom jak 

opoţděné, tak předčasné fáze spánku. Díky tomu dochází ke zvýšené únavnosti během 
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dne, coţ také sniţuje kvalitu ţivota a ovlivňuje psychický stav ţeny – můţe mít pocit, 

ţe uţ nezvládne tolik, co zvládla dříve.  

Všechny projevy klimakteria vedou ke změnám v psychickém stavu ţeny. Pociťují 

změny nálad, nervozitu nebo deprese. Můţe dojít k poklesu libida, pocitu samoty nebo 

ztrátě energie. Důsledkem toho vzniká pocit neatraktivnosti, nedostatečnosti nebo 

neuţitečnosti. Ţeny se poté dostávají do bludného kruhu, ze kterého se snaţí najít cestu 

ven různými způsoby. Některé řeší problémy přejídáním, coţ v náročném období 

hormonálních změn, můţe vést ke zvýšenému přibírání na váze, sníţení sebevědomí a 

prohloubení pocitu neatraktivnosti. [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32] 

1.2.2 Subakutní příznaky 

Hlavním subakutním příznakem je organický estrogen-deficitní syndrom. Nedostatek 

estrogenu se projevuje porušením sliznice močové soustavy a pochvy v důsledku 

sníţení mnoţství kolagenu. Dochází k pálení, svědění pochvy a vzniku srůstů. 

Nedostatkem kolagenu jsou postiţeny i vlasy a nehty, coţ se můţe také projevit na 

psychice ţeny. Všechny tyto obtíţe umí vyřešit suplementace estrogenu. Po podání 

umělého hormonu všechny příznaky rychle odeznívají. Estrogen-deficitní syndrom 

ohroţuje nejen močovou a pohlavní soustavu, ale i trávicí trakt. Tam změnám podléhá 

hlavně ústní dutina. Zde se důsledkem nedostatku kolagenu také projevuje atrofie 

sliznice – ústa jsou suchá, je porušeno vnímání chuti a můţe vznikat chronický zánět, 

který se projevuje poruchami fixačního aparátu zubů a jejich vypadáváním. Změnami ve 

sliznici mohou podléhat i dolní partie gastrointestinálního traktu, kde můţe docházet 

k okultnímu krvácení a tím ke vzniku anémie. [27, 32, 33, 34, 35] 

1.2.3 Chronické příznaky 

Akutní a subakutní příznaky klimakteria ţenu ohroţují pouze sníţením kvality ţivota a 

vznikem psychických potíţí. Chronické příznaky – hlavně pokud dojde k rozvoji 

metabolického estrogen-deficitního syndromu – mohou vést k ohroţení ţivota pacientky 

a je nutné je neprodleně řešit. Hlavním problémem je vznikající osteoporóza zmíněná 

výše. 
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Osteoporóza ale není jediným důsledkem metabolického estrogen-deficitního 

syndromu. Dalším problémem jsou poruchy kardiovaskulárního systému, jejichţ vznik 

je spojen s nedostatečným pohybem, kouřením, nárůstem hmotnosti, hypertenzí nebo 

rezistencí k insulinu. Vzniká ateroskleróza, kdy pozorujeme ukládání tukových kapének 

a vápenatých solí ve stěně cévy, která se stává křehčí a uţší. Důsledkem aterosklerózy 

můţe být ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, infarkt 

myokardu nebo cévní mozková příhoda. Podle některých zdrojů jsou na hladině 

estrogenu závislé i projevy a vznik neurodegenerativních onemocnění jako je 

Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Všechny tyto důsledky klimakterického 

syndromu by měly ţenu donutit k prevenci, starosti o své zdraví a pravidelným 

návštěvám praktického lékaře nebo gynekologa. [27, 32, 35] 

Léčba poruch, které souvisí s klimakteriem, jsou zaloţené hlavně na HRT (hormone 

replacement therapy), která spočívá v umělém dodávání estrogenů, gestagenů nebo 

jejich kombinací v nízkodávkové hormonální antikoncepci. Čím dál častěji se objevují 

alternativní metody, které mohou ţeně ulevit hlavně od psychických potíţí. Jedná se 

například o fytoterapii, masáţe, jógu, aromaterapii, pohybovou aktivitu nebo 

homeopatii. Ţádnou z těchto alternativních metod však nelze povaţovat za 

plnohodnotnou náhradu HRT a slouţí hlavně k relaxaci a doplnění léčby. [32, 36, 37, 

38]  

1.3 Mozek 

V prenatálním vývoji mozek vzniká z přední části neurální ploténky a dále se vyvíjí 

v neurální trubici a různé oddíly, které se starají o ţivotně důleţité funkce člověka. Tím 

vzniká sloţitý orgán, který se obecně označuje jako organizační a řídící centrum.  

 Za funkční oblasti mozku jsou zodpovědné nervové buňky (neurony), které vedou 

vzruchy. Gliové buňky se podílí na výţivě a ochraně nervové tkáně. [39] 

Obrázek č. 3 naznačuje rozdělení jednostlivých struktur CNS. V naší práci se zabýváme 

zeleně zvýrazněnými strukturami. 
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Obrázek 3: Členění centrálního nervového systému [3] 

1.3.1 Anatomické členění 

Anatomicky dělíme CNS na dvě základní části – mozek a míchu. Na míchu, která 

prochází páteřním kanálem, navazují lebeční struktury mozku – prodlouţená mícha, 

mozkový kmen (Varolův most, mezencephalon), mozeček, diencephalon a 

telencephalon. Nervový systém je sloţen ze dvou typů hmoty – bílá a šedá. Šedá hmota 

se nachází na povrchu mozku a skládá se z těl neuronů. Bílou hmotu tvoří výběţky 

nervových buněk. Uvnitř mozku nacházíme 4 mozkové komory vyplněné likvorem. 

Mozkový kmen tvoří přechod mezi míchou a samotným mozkem. Zařazujeme sem 

prodlouţenou míchu, Varolův most a střední mozek. Prodlouţená mícha je oblast, kde 

jsou soustředěny základní ţivotní funkce, řízení srdeční a cévní činnosti, dýchání nebo 

reflexy (polykací a sací). Varolův most má podíl na kontrole slzných a slinných ţláz a 

ovlivňuje některé spánkové fáze. Poslední část mozkového kmene – střední mozek – 

zodpovídá za souhru očí a otáčení hlavy za zvukem. 

Mozeček se nachází v zadní jámě lební. Je dělen na 3 laloky a jeho hlavní funkcí je 

udrţování rovhováhy. 
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Diencephalon (česky mezimozek) je sloţen z 5 částí – epithalamus, thalamus, 

metathalamus, subthalamus a hypothalamus. Je uloţen mezi oběma hemisférami a 

jedinou jeho viditelnou částí je hypothalamus. Thalamus je centrum spojené s emocemi, 

pocitem hladu, vzteku a smutku. V horní části epithalamu nalézáme epifýzu – ţlázu 

s vnitřní sekrecí řídící produkci melatoninu. V dolní části je uloţena další ţláza – 

hypofýza, která podléhá podnětům nervové soustavy, ale díky svým hormonům řídí 

ostatní ţlázy s vnitřní sekrecí. Tady je místo, kde dochází ke spojení nervového a 

hormonálního řízení. 

Telencephalon (česky koncový mozek) je největší částí centrálního nervového systému. 

Má dvě hemisféry oddělené pruhem bílé hmoty (corpus callosum) a ty jsou rýhami 

členěny na 4 základní části – laloky. Jsou jimi lalok čelní, temenní, týlní a spánkový. 

Koncový mozek je krytý tzv. mozkovou kůrou, která je mnohonásobně zvrásněná. Je 

nejmladší a nejsloţitější částí mozku. Zpracovává všechny vnější podněty – zrakové, 

chuťové, čichové, sluchové a řídí pohyby ovládané vůlí, myšlenkové činnosti a iniciuje 

podmíněné reflexy. [39, 40, 41, 42, 43] 

Na obrázku č. 4 vidíme rozdělení koncového mozku na jednotlivé laloky a obrázek č. 5 

naznačuje hlavní funkce struktur koncového mozku. 

 

Obrázek 4: Rozdělení koncového mozku na jednotlivé laloky [65] 
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Obrázek 5: Rozdělení koncového mozku podle základních funkcí [66] 

 

1.3.1.1 Temporální lalok 

Jako spánkové laloky označujeme oblasti za spánkovou kostí a vnitřním uchem, které 

jsou od čelního a temenního laloku odděleny Sylviovou rýhou (sulcus lateralis), 

zatímco hranice směrem k týlnímu laloku je neostrá, vytváří plynulý přechod. 

Wernickeovo centrum řeči (BA 22), které se nachází na hranici spánkového a týlního 

laloku, je společně s primární sluchovou oblastí (Heschlův závit, BA 41,42) 

zodpovědné za porozumění významu slovního vyjádření. Dále se spánkový lalok podílí 

na psychických, sluchových, čichových, vegetativních nebo vestibulárních funkcí. [39, 

44, 45, 46] 

1.3.1.2 Limbický systém 

Limbický systém nacházíme v podobě límce, který obtáčí corpus callosum a 

diencephalon a tvoří funkční oblast, která zodpovídá za chování organismu v důleţitých 

ţivotních situacích (rozmnoţování, výchova, ohroţení ţivota. Reakcí na tyto situace 

jsou jednak emoce (radost, vztek, smutek, agresivita, obavy) a jednak reakce somatické 

a viscerální. Limbický systém má však velkou úlohu v mechanismech paměti, ukládání 

informací a schopnosti jejich vybavení.  

Limbický systém chápeme jako velmi sloţitou oblast mozku. Jedná se o komplex 

různých korových (hippocampus a gyrus cinguli – opaskový závit) a podkorových 

struktur (amygdala a hypotalamus). 
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Korová oblast limbického systému se dělí na: 

 nekortikální pole 

 mezokortikální pole 

 archikortikální pole 

 paleokortikální pole 

Podkorovými strukturami limbického systému jsou 

 amygdala 

 septum Verum 

 větší část hypothalamu 

 jádra thalamu, epithalamu a některá jádra retikulární formace 

 striatum a pallium centrále 

 

Obrázek č. 6 popisuje limbický systém a jeho struktury. 

 

 

Obrázek 6: Znázornění nejdůležitějších částí limbického systému [67] 

 

1.3.1.3 Korové struktury 

Největší částí limbického systému je gyrus cinguli – závit nacházející se těsně nad 

corpus callosum a později se měnící v další závit – gyrus parahippocampalis. Tam 

dochází k uloţení a následnému vyvolání informací z vizuální paměti. Podílí se na 

schopnosti vnímání souvislostí a pochopení obsahu verbální komunikace. Na mediální 

ploše spánkového laloku nacházíme hipokampální formaci – hippocampus, gyrus 
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dentatus a subiculum. Hippocampus je párovou částí telencephalonu. Nachází se v jeho 

střední části, kaţdý v jedné mozkové hemisféře. Plní významnou úlohu v ukládání 

informací krátkodobé i dlouhodobé paměti a má vliv i na prostorovou orientaci. [47, 48, 

49] 

1.3.1.4 Podkorové struktury 

Další párovou částí telencephalonu je amygdala (corpus amygdaloideum), která těsně 

sousedí s hippocampem. V časné fázi nitroděloţního vývoje jsou obě amygdaly vedle 

sebe, později se oddalují a vznikají mezi nimi sloţitá spojení. Dělí se na pět částí – 

corpus cortalis, corpus medialis, corpus centralis, corpus basalis a corpus lateralis. 

Amygdala je zodpovědná za tvoření a uloţení vzpomínek, které se pojí s emočním 

proţitím a rozhoduje o kladném, či záporném vnímání vjemu. Někdy je povaţována 

také za centrum epilepsie. [50, 51, 52] 

1.3.2 Temporolimbické syndromy 

1.3.2.1 Temporolimbické dysfunkce 

Temporolimbické dysfunkce bývají označovány jako poruchy epileptického spektra 

díky jejich podobnosti s příznaky pacientů trpících temporální epilepsií. Klasickými 

příznaky bývají psychické poruchy, poruchy chování, poruchy vnímání, afázie, poruchy 

sluchu, které vyúsťují aţ v hluchotu, závratě nebo mdloby. Základním předpokladem je, 

ţe poruchy epileptického spektra vznikají následkem úrazu, infekce, dlouhodobého 

vystavení stresu nebo následkem extrémního traumatického záţitku. [4] 

Od klasické temporální epilepsie se tyto příznaky liší ve dvou oblastech. Za prvé se 

nevyskytují jako záchvaty, vznikají nahodile v průběhu celého dne a za druhé 

nepozorujeme typické motorické projevy, ani patologické EEG. [5] 

1.3.2.2 Temporolimbické syndromy 

Temporolimbické dysfunkce mohou vést aţ k rozvoji temporolimbických syndromů – 

amnestický syndrom, Klüwer-Bucyho syndrom nebo Geschwindův syndrom. 
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Při amnestickém syndromu dochází k poškození paměťových funkcí. Charakterizuje ho 

trvalá ztráta krátkodobé paměti. Dlouhodobá paměť i intelektové schopnosti jsou 

zachovány, ale postiţený člověk není schopný učení se novým informacím. [53, 54] 

Klíčovou strukturou pro vznik Klüver-Bucyho syndromu je amygdala. Dnes je tento 

syndrom charakterizován příznaky poruchy chování. Jedná se o ztrátu strachu a 

agresivity, poruchy paměti, hypersexualitou, potřebou poznávat předměty ústy nebo 

neschopností od sebe vizuálně rozeznat jednotlivé předměty. [54, 55, 56, 57] 

Geschwindův syndrom je charakterizován zúţením nebo rozšířením citových projevů. 

Dochází ke zvýšenému zájmu o filozofii nebo náboţenství. Postiţení pacienti se začínají 

zajímat o duchovno, psaní knih, mají pocit osvícení, poslání nebo předurčení. Dnes se 

jedná o poruchu osobnosti charakterizovanou hypergrafií, hyperreligiozitou, 

hypermoralizováním, intelektualizováním, iritabilitou, zbíhavými myšlenkami, ztrátou 

humoru, hyposexualitou nebo emočním oploštěním. [54, 58, 59, 60, 61] 
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2. CÍLE PRÁCE 

2.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda pacientky s klimakterickým 

syndromem a osteoporózou budou vykazovat vyšší frekvenci výskytu 

temporolimbických dysfunkcí, neţ zdravá populace.  

2.2 Dílčí cíle 

Sekundárními cíly diplomové práce bylo: 

 Zjistit, zda existuje souvislost mezi četností výskytu temporolimbických 

dysfunkcí a věkem pacientek. 

 Zjistit, kolik pacientek bude vykazovat vyšší bodová skóre u dotazníku CSPI. 

 Zjistit, kolik pacientek bude vykazovat vyšší bodová skóre u dotazníku LSCL-

33. 

 Zjistit, zda spolu budou výsledky dotazníků LSCL-33 a CSPI vzájemně 

korelovat. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Charakteristika vyšetřovaného souboru 

Data byla sbírána v poradně pro pacienty s osteoporózou ve Fakultní nemocnici 

v Hradci Králové. Výzkumu se zúčastnilo 30 ţen. Průměrný věk respondentek byl 69,4 

let. Nejmladší ţeně bylo 49 let, nejstarší 84 let. Čtyři ţeny měly základní vzdělání, 24 

ţen uvedlo středoškolské vzdělání či vyučení a jedna ţena byla vysokoškolsky vzdělaná 

– viz. tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Věk a vzdělání dotazovaných žen 

Počet respondentek Minimální věk Maximální věk Průměrný věk 

30 49 84 69,4 

Počet respondentek 
Základní 

vzdělání 

Střední 

vzdělání 
Vysokoškolské vzdělání 

30 4 24 1 

3.2 Metodika výzkumu 

Sběr dat probíhal v osteoporotické poradně během května 2016. Respondentky se 

výzkumu účastnily dobrovolně a měly kdykoliv moţnost od účasti odstoupit. Všechny 

dotazníky byly vyplňovány přímo s pacientkou, proto byla návratnost a správnost 

vyplnění dotazníků 100%.  

3.2.1 Použité dotazníky 

Pro zisk dat byly pouţity standardizované dotazníky CPSI a LSCL-33 a dále dotazník 

kvality ţivota upravený podle potřeb práce (vynechání příliš intimních otázek apod.).  

3.2.1.1 LSCL-33 

Dotazník LSCL-33 (Limbic System CheckList 33) vytvořil v roce 1993 psycholog 

Martin Teicher a jeho spolupracovníci 4]. Dotazník slouţí k prvotnímu a orientačnímu 

zjištění poruch limbického systému. Týká se klinických projevů podobných 
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symptomům temporální epilepsie. Celkem obsahuje 33 otázek a dotazovaní hodnotí 

četnost obtíţí na čtyřbodové stupnici. Jednotlivé otázky jsou ohodnoceny body od 0 do 

3. Po sečtení bodů získáme četnost, s jakou dotázaný zaţil projevy, které se pojí se 

symptomy temporální epilepsie. U zdravých lidí se skóre drţí pod 10 body a za 

patologické povaţujeme hodnotu vyšší neţ 23. Hodnoty mezi zdravými a patologickými 

nazýváme suspektní (viz. tabulka č. 2) 

Tabulka 2: Rozmezí hodnot a jejich interpretace v dotazníku LSCL-33 

Skóre Interpretace 

0-9 bodů Normální skóre 

10-24 bodů Suspektní skóre 

24 a více bodů Abnormální skóre 

 

3.2.1.2 CPSI 

Dotazník CPSI (Complex Partial Seizure-like Symptoms Inventory) překládáme jako 

dotazník příznaků komplexní parciální epilepsie. Byl vydán v roce 1992 

neuropsychologem Richardem J. Robertsem a jeho spolupracovníky 5]. Díky tomuto 

dotazníku byl popsán nový syndrom – porucha epileptického spektra. CPSI tedy 

popisuje a sleduje výskyt příznaků podobných příznakům temporální epilepsie. 

Obsahuje celkem 35 otázek, kde respondenti hodnotí intenzitu projevů na stupnici o 

šesti bodech. Otázky jsou ohodnoceny body od 0 do 5. Zdraví lidé mají součet bodů 

menší neţ 30. Od 31 do 70 bodů hovoříme o neobvyklém skóre, kdy dochází ke 

zvýšenému výskytu abnormalit – viz. tabulka č. 3. Skóre nad 71 bodů vypovídá o 

poruše epileptického spektra. Ve spojení s dotazníkem LSCL-33 je moţné i pouţití pro 

kvantifikaci příznaků limbické iritability. 

Tabulka 3: Rozmezí hodnot a jejich interpretace v dotazníku CSPI 

Skóre Interpretace 

0-30 bodů Normální skóre 

31-70 bodů Neobvyklé skóre 

71 a více bodů Porucha epileptického spektra 
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3.2.1.3 Dotazník kvality života 

Modifikovaný dotazník MRS (Menopause Rating Scale) vznikla v devadesátých letech 

dvacátého století v Německu. Pro účely naší diplomové práce byly z dotazníku 

vynechány příliš intimní otázky. Tento dotazník je přiloţen c příloze 4.  Obsahuje 

otázky o aktuálních potíţích pacientek podle jejich intenzity. Umoţňuje zjistit vliv 

především psychických obtíţí na kvalitu ţivota ţeny a sledovat proměnlivost potíţí 

v čase. [62] 

3.3 Zpracování dat 

Pro zpracování zjištěných dat byl pouţit Microsoft Office Excel 2010. Vyhodnocené 

výsledky byly podrobně popsány v programu Microsoft Office word 2010. Samotné 

vyhodnocení proběhlo na základě statistických metod. Shoda byla potvrzena pomocí 

chí-kvadrát testu a vzájemná korelace Spearmanovým korelačním koeficientem. 

3.3.1 Chí-kvadrát test 

Pod označením chí-kvadrát test (Test dobré shody) se skrývá metoda, díky které jsme 

schopni porovnat dvě populace o různé velikosti. Podstatou testu je posouzení 

empirických (skutečných) četností výskytu hodnot ve zkoumané populaci a 

teoretickými (očekávanými) četnostmi odpovídající Gaussovu rozdělení. Předpoklad, ţe 

rozdíl empirických a teoretických hodnot je pouze náhodný, a ţe soubor pochází 

z Gaussova rozdělení, označujeme jako nulovou hypotézu – H0. 

Výpočet chí-kvadrát testu probíhá podle vzorce: 

 

ve kterém pi představuje pozorovanou četnost, oi očekávanou četnost a n počet tříd. 

Výsledek je porovnán s hodnotou testovaného kritéria  na poţadované hladině 

významnosti. Výchozí hypotéza H0 platí, pokud je výsledek niţší neţ kritická hodnota. 

Pokud je naopak výsledek vyšší, hypotéza H0 neplatí. 
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3.3.2 Spearmanův korelační koeficient 

Spearmanův korelační koeficient řadíme mezi neparametrické metody a pouţíváme ho 

k určení závislosti dvou proměnných (znaků). Výchozími hodnotami pro výpočet je 

pořadí hodnot seřazených podle velikosti vzhledem ke dvěma sledovaným veličinám.  

Spearmanův korelační koeficient počítáme podle vzorce: 

 

ve kterém Di představuje rozdíl mezi pořadím hodnot xi a yi příslušných korelačních 

dvojic a n představuje jejich počet. Výsledné rsp porovnáváme s tabulkovou hodnotou 

Spearmanova korelačního koeficientu pro zvolenou hladinu významnosti (α) a danou 

hodnotu n. Pokud je rsp větší neţ rsp(α, n), má koeficient korelace význam a je prokázána. 

Je-li menší, korelační koeficient nemá význam a korelace je neprokázaná. 

3.4 Vyhodnocení a výsledky 

Sbíraná data byla vyhodnocena pomocí programu Microsoft Office Excel 2007. 

Výsledky jednotlivých dotazníků byly zpracovány v tabulce. Kromě bodového skóre 

byly vypočítány i průměrné hodnoty. V tabulce č. 4 můţeme vidět souhrnné výsledky 

bodového skóre obou dotazníků. Jako minimum označujeme nejniţší dosaţené bodové 

skóre a jako maximum pak naopak bodové skóre nejvyšší. Tato tabulka také obsahuje 

průměrné hodnoty bodových skóre. 

Tabulka 4: Výsledky bodového skóre 

 CSPI LSCL-33 

Minimum 0 0 

Maximum 20 13 

Průměr 7,6 5,5 

Směrodatná odchylka 6,101821 3,667273 

Střední chyba 

průměru 
1,114035 0,669549 
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V závislosti na hlavním a dílčích cílech práce bylo vyhodnocení rozděleno na pět 

základních otázek, pomocí kterých bylo moţné vyhodnotit stanovené cíle. 

Otázka 1: Bude se výskyt patologií zvyšovat s věkem dotázaných ţen? 

Otázka 2: Kolik respondentek dosáhne v dotazníku CPSI hodnot 0-30b, 31-70 a 71 a 

více? 

Otázka 3: Kolik respondentek dosáhne v LSCL-33 dotazníku 0-10b, 10-22 a 23 a více? 

Otázka 4: O kolik se liší výskyt patologií vybraných respondentek v porovnání 

s hodnotami bodů u zdravých lidí? 

Otázka 5: Budou mezi sebou korelovat výsledky dotazníků CSPI a LSCL-33? 

3.4.1 Otázka 1: Bude se výskyt patologií zvyšovat s věkem dotázaných 

žen? 

Ve studii byly ţeny ve věku od 49 do 84 let. Průměrný věk respondentek byl 69,5 let. 

Věk ţen a jejich bodové skóre v obou dotaznících bylo zaznamenáno do grafu č. 1. 

Graf 1: Závislost bodového skóre na věku respondentek 

 

Odpověď na otázku č. 1: 

Bylo zjištěno, ţe bodové skóre v jednotlivých dotaznících neroste se zvyšujícím se 

věkem ţeny. V dotazníku CSPI se maximum (20b) objevilo u 68leté ţeny a minumim 

(0b) u tří ţen ve věku 64, 69 a 72 let. V dotazníku LCSL-33 dosáhla maxima (13b) 
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76letá ţena a minima (0b) dosáhly 3 ţeny ve věku 64, 69 a 76 let. Nelze tedy potvrdit, 

ţe by byl výskyt patologií v dotaznících zvyšoval ve stáří. V dotazníku CSPI 

dosahovaly nejvyšších hodnot ţeny, které věkově patřily ke střední části vyšetřovaného 

souboru. U dotazníku LSCL-3 jsou maxima rozptýlena po celém věkovém rozpětí 

vyšetřovaného souboru.   

3.4.2 Otázka 2: Kolik respondentů dosáhne v dotazníku CPSI hodnot 

0-30b, 31-70 a 71 a více? 

V grafu č. 2 je znázorněno bodové skóre dotázaných ţen v dotazníku CSPI. Minimální 

hodnota je 0b a maximální 20b. Průměrná hodnota dosáhla 7,6 bodu. V grafu č. 2 

vidíme výsledky dotazníku CSPI podle bodového skóre. Graf č. 3 ukazuje tytéţ 

výsledky v procentech.  

Graf 2: Bodové skóre dotazníku CSPI 

 

Graf 3: Výsledky dotazníku CSPI v procentech 
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Odpověď na otázku č. 2  

Podle výsledků bodových skóre nelze potvrdit hypotézu, ţe by skupina dotázaných ţen 

vykazovala abnormality v dotazníku CSPI. Všechny ţeny se v tomto dotazníku vešly do 

rozmezí hodnot pro zdravou populaci. Nehovoříme tedy o tom, ţe by tyto ţeny 

vykazovaly příznaky poruchy epileptického spektra. Zde je vidět rozdíl mezi prací K. 

Gregorové, která zkoumala výskyt patologií u kuřáků. Kuřáci dosahovali vyšších 

hodnot v obou dotaznících. [3] 

3.4.3 Otázka 3: Kolik respondentek dosáhne v LSCL-33 dotazníku 0-

10b, 10-22 a 23 a více? 

V grafu jsou znázorněna bodová skóre všech ţen v dotazníku LSCL-33. Minimální 

hodnota bodového skóre byla 0 bodů, maximální 13 bodů. Průměrná hodnota bodového 

skóre byla 5,5 bodu.  

Do bodového skóre 0-10b pro zdravé lidi se vešlo 26 respondentek. Zbylé čtyři 

respondentky dosáhly hodnot 11, 12 a 13 – tedy hodnoty suspektní. Patologických 

hodnot v tomto dotazníku nedosáhla ţádná ţena. Hypotézu, ţe ţeny s osteoporózou 

budou vykazovat vyšší bodová skóre, a ţe budou mít hodnoty spíše patologické nelze 

potvrdit.   

V grafu č. 4 vidíme výsledky dotazníku LSCL-33 podle bodového skóre. Graf č. 5 

obsahuje tytéţ výsledky v procentech. 

Graf 4: Bodové skóre v dotazníku LSCL-33 
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Graf 5: Výsledky dotazníku LSCL-33 v procentech 

 

Odpověď na otázku č. 3: 

V dotazníku LSCL-33 získalo 26 ţen bodové skóre odpovídající rozmezí zdravé 

populace. Zbylé 4 ţeny měly hodnoty suspektní pro rozvoj poruch epileptického 

spektra. Patologických hodnot, které by svědčily pro výskyt temporo-limbických 

syndromů, nedosáhla ţádná ţena. Hypotézu, ţe ţeny s osteoporózou budou vykazovat 

vyšší bodová skóre, a ţe budou mít hodnoty spíše patologické nelze potvrdit.   

3.4.4 Otázka 4: O kolik se liší výskyt patologií vybraných 

respondentek v porovnání s hodnotami bodů u zdravých lidí? 

U obou dotazníků nebyly zaznamenány ţádné významné odchylky od výsledků zdravé 

populace. V dotazníku CSPI bodová skóre všech dotázaných nepřekročila hranici 

zdravé populace. U dotazníku LSCL-33 dosáhly pouze 4 ţeny suspektních hodnot. 

Podle vypočítaného chí-kvadrát testu bylo u dotazníku CSPI prokázáno, ţe dotázané 

ţeny nevykazují odlišné hodnoty bodového skóre a rozdíly hodnot odpovídají Gaussovu 

rozlišení, naopak chí-kvadrát testem pro dotazník LSCL-33 bylo vypočteno, ţe 

dotazovaná skupina vykazuje vyšší výskyt temporolimbických dysfunkcí neţ je tomu u 

běţné populace. V naší práci bereme jako dotazník s vyšší vypovídací hodnotou 

dotazník CSPI. Jako opověď na otázku č. 4 budeme tedy brát v potaz výsledek 

dotazníku CSPI – dotázané ţeny nevykazují vyšší výskyt temporolimbických dysfunkcí 

neţ zdravá populace.  
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3.4.5 Budou spolu výsledky dotazníků CSPI a LSCL-33 vzájemně 

korelovat? 

Pro odpověď na otázku č. 5 bylo nutné spočítat Spearmanův koeficient korelace pomocí 

výpočtového vztahu uvedeného v následujících kapitolách. Bylo prokázáno, ţe existuje 

korelace mezi výsledky dotazníku CSPI a LSCL-33.  

3.5 Výpočet chí-kvadrát testu 

3.5.1 Výpočet chí-kvadrát testu pro dotazník LSCL-33 

Pro výpočet chí-kvadrátu je potřeba znát výsledky běţné populace v procentech a 

porovnat je pomocí výpočtu s naší vybranou skupinou. Hodnoty odpovídající běţné 

populaci byly převzaty z práce V. Novákové. [2] 

V tabulce č. 5 jsou zaznamenány hodnoty bodového skóre dotazníku LSCL-33 pro 

běţnou populaci v procentech, výsledky zkoumané populace a vypočítaný očekávaný 

výsledek. 

Tabulka 5: Hodnoty pro výpočet chí-kvadrát testu u dotazníku LSCL-33 

LCSL-33 Normální skóre Suspektní skóre Abnormální skóre 

Běžná populace (%) 20,71 57,41 21,89 

Ženy s osteoporózou (pi) 26 4 0 

Očekávaný výsledek (oi) 6,21 17,22 6,57 

 

Výpočet očekávaného výsledku: 

 

Výpočet chí-kvadrát testu: 

 

Výslednou hodnotu je třeba porovnat s kritickou hodnotou: 

 pro stupeň volnosti 2(n-1) a α=0,05 
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Pro dotazník LSCL-33 byla výchozí nulová hypotéza H0 zamítnuta.  

3.5.2 Výpočet chí-kvadrát testu pro dotazník CSPI 

Pro výpočet chí-kvadrát testu pro dotazník CSPI byl pouţit stejný princip jako u 

dotazníku LSCL-33. 

Všechny hodnoty potřebné pro výpočet chí-kvadrát testu najdeme v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Hodnoty pro výpočet chí-kvadrát testu u dotazníku CSPI 

CSPI Normální skóre Neobvyklé skóre 
Porucha epileptického 

spektra 

Běžná populace (%) 86,98 12,43 0,59 

Ženy s osteoporózou 30 0 0 

Očekávaný výsledek 26,09 3,73 0,18 

 

 

 

 pro stupeň volnosti 2(n-1) a α=0,05 

 

Pro dotazník CSPI byla výchozí nulová hypotéza H0 potvrzena.  

3.6 Spearmanův korelační koeficient 

Spearmanův korelační koeficient řadíme k neparametrickým metodám. Určujeme 

pomocí něj, jestli jsou dvě proměnné veličiny na sobě závislé či nikoliv. Výchozími 

hodnotami pro výpočet je pořadí hodnot, které jsou uspořádané podle velikosti 

vzhledem ke dvěma pozorovaným veličinám. Spearmanův korelační koeficient 

počítáme podle vzorce: 
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Veličinou Di, označujeme rozdíl mezi pořadím hodnot xi a yi příslušných korelačních 

dvojic značený n. Výsledek je porovnán s tabulkovými hodnotami pro zvolenou hladinu 

významnosti α a danou hodnotu n. Pokud je vypočítaná hodnota vyšší neţ tabulková, 

můţeme tvrdit, ţe koeficient korelace je významný a korelace dotazníků pouţitých 

v práci je prokázaná. V opačném případě je korelační koeficient bezvýznamný. 

3.6.1 Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu 

Spearmanův korelační koeficient byl pouţit ke zjištění, zda spolu korelují výsledky 

dotazníku CSPI a LSCL-33.  

Pro výpočet Spearmanova korelačního koeficientu bylo nutné zjistit pořadí výsledných 

bodových skóre a jejich rozdíl umocněný na druhou. Všechny hodnoty jsou 

zaznamenány v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Tabulka hodnot pro výpočet Spearmanova korelačního koeficientu 

Označení 

dotazníku 

LSCL

-33 

Pořadí 

LSCL-

33 

CSP

I 

Pořadí 

CSPI 

Průměrné 

pořadí LSCL-

33 

Průměrné 

pořadí 

CSPI 

Rozdíl 

Di 
Di

2
 

1 9 24 13 23 24,5 23 1,5 2,3 

2 2 6 10 20 6,5 21 -14,5 210,3 

3 6 17 10 20 17 21 -4 16 

4 12 29 17 27 29 27,5 1,5 2,3 

5 5 14 3 8 15 10 5 25 

6 11 27 20 30 27,5 30 -2,5 6,3 

7 9 24 17 27 24,5 27,5 -3 9 

8 5 14 1 4 15 5 10 100 

9 0 1 5 14 2 14 -12 144 

10 0 1 0 1 2 2 0 0 

11 3 8 1 4 9 5 4 16 

12 7 18 16 26 20 26 -6 36 

13 5 14 9 18 15 18,5 -3,5 12,3 

14 7 18 8 17 20 17 3 9 

15 7 18 3 8 20 10 10 100 

16 2 6 4 13 6,5 13 -6,5 42,3 

17 4 11 7 15 12 15,5 -3,5 12,3 

18 7 18 7 15 20 15,5 4,5 20,3 

19 3 8 3 8 9 10 -1 1 

20 0 1 0 1 2 2 0 0 

21 10 26 9 18 26 18,5 7,5 56,3 

22 8 23 18 29 23 29 -6 36 

23 11 27 2 7 27,5 7 20,5 420,3 

24 4 11 1 4 12 5 7 49 
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25 1 4 0 1 4,5 2 2,5 6,3 

26 1 4 3 8 4,5 10 -5,5 30,3 

27 3 8 10 20 9 21 -12 144 

28 4 11 3 8 12 10 2 4 

29 13 30 15 25 30 25 5 25 

30 7 18 14 24 20 24 -4 16 

 

 

 

 

 

Vypočtený Spearmanův koeficient byl porovnán s tabelovanými hodnotami pro hladinu 

významnosti α=0,05 a n=30. Bylo prokázáno, ţe Spearmanův korelační koeficient je 

statisticky významný a ţe existuje vzájemná korelace mezi výsledky obou dotazníků. 
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4. DISKUZE 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda se budou vyskytovat temporolimbické dysfunkce 

u pacientek s osteoporózou. Příznaky temporolimbických dysfunkcí byly zjišťovány 

pomocí dvou standardizovaných dotazníků – CSPI a LCSL-33 formou osobního 

rozhovoru s pacientkou. Všechny ţeny ve vyšetřovaném souboru trpěly osteoporózou a 

prodělaly klimakterium. Výsledky vyšetřovaného souboru pacientek byly srovnány 

s hodnotami pro zdravou populaci převzatými z diplomové práce V. Novákové. [2] 

Zdravotní obtíţe pacientek v uplynulých 12 měsících byly hodnoceny pomocí 

modifikovaného dotazníku MRS. Ţeny uváděly zdravotní obtíţe typické pro vyšší věk. 

Vzhledem k průměrnému věku 69.5 let byly tyto problémy očekávané. Zdravotním 

problémem s nejvyšší intenzitou byly srdeční obtíţe, které drtivá většina dotázaných 

ţen musí řešit pravidelným uţíváním léků na předpis. Následovaly návaly horka, 

pocení, revmatické obtíţe a problémy s usínáním. Zřídka se objevovalo vyčerpání a 

úzkosti, které doprovází zdravotní problémy a sníţenou schopnost pohybu ve stáří. 

Psychické obtíţe uvádělo minimum dotázaných ţen, pouze jedna ţena uvedla, ţe 

deprese musí řešit návštěvou psychiatra a uţíváním léků na předpis. Mezi ostatní 

uváděné zdravotní problémy patřil hlavně diabetes mellitus. Některé ţeny uvedly 

občasné uţívání analgetik a antiemetik.  

V dotazníku LSCL-33 suspektního skóre dosáhly pouze čtyři ţeny. Zbylých 26 

pacientek dosáhlo skóre odpovídajícímu zdravé populaci. V dotazníku CSPI nedosáhla 

abnormálních hodnot ţádná z dotázaných ţen. Statisticky vyšší četnost výskytu 

temporolimbických dysfunkcí byla chí-kvadrát testem prokázána u dotazníku LSCL-33, 

u dotazníku CSPI nikoliv. Dotazník CSPI bereme v této práci jako diagnosticky 

významnější – hypotézu, ţe dotázané ţeny budou vykazovat vyšší výskyt symptomů 

temporolimbické dysfunkce lze vyvrátit.  

Dalším statistickým výpočtem (Spearmanovým korelačním koeficientem) byla 

prokázaná korelace mezi výsledky obou dotazníků.  

V předešlých letech bylo publikováno několik prací, které zkoumají výskyt symptomů 

temporolimbické dysfunkce u různých skupin populace. Pro příklad uvádím 

diplomovou práci V. Novákové 2, která zkoumala výskyt symptomů temporolimbické 

dysfunkce u epileptiků, diplomovou práci V. Hončové 1 zkoumající stejné problémy u 



36 

 

gamblerů nebo diplomovou práci K. Gregorové 3, která se zajímala o kuřáky a 

nekuřáky. Nováková a Hončová ve své práci potvrdily výskyt symptomů 

temporolimbické dysfunkce u zkoumaných populací. Gregorová porovnávala výsledky 

kuřáků a nekuřáků, kdy bylo zjištěno, ţe kuřáci vykazují vyšší výskyt symptomů 

temporolimbické dysfunkce. V této práci nebylo prokázáno, ţe by ţeny po klimakteriu 

s osteoporózou vykazovaly vyšší výskyt těchto poruch. Je tedy moţné říci, ţe ani 

osteoporóza, ani klimakterium nejsou spojeny s hyperiritabilitou limbického systému a 

nejsou příčinou výskytu temporolimbických dysfunkcí. Pro úplné potvrzení výsledku 

bych doporučovala studii zopakovat na vyšším počtu probandů. [1, 2, 3] 

Pokud srovnáme výskyt abnormalit v dotazníku LSCL-33 u skupiny běţných studentů 

z práce Gregorové a skupinu ţen v této práci, dojdeme k překvapivému výsledku. Pouze 

16 % běţných studentů vykazovalo normální hodnoty skóre. V aktuálně dotazované 

skupině ţen dosáhlo normálních bodových skóre 86,7 % dotázaných ţen. Nelze 

jednoznačně říct, čím je tento poměrně velký rozdíl způsobený. Proto bych doporučila 

studii zopakovat s vyuţitím populace s vyšším počtem probandů. Dalším důvodem 

takto velkého rozdílu přichází v úvahu, ţe dotázané ţeny neodpovídaly podle pravdy a 

zkreslily tak výsledky studie. Tento jev bohuţel nelze účinně eliminovat. Dotázané ţeny 

podepsaly prohlášení, ţe odpovídají podle skutečnosti a byly předem upozorněny na to, 

ţe i běţný zdravý člověk se s bodovým skóre nemusí vejít do normálních hodnot. [3] 
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5. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat výskyt temporolimbických dysfunkcí u náhodně vybrané 

skupiny ţen z osteoporotické poradny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Tento 

cíl se podařilo splnit pomocí dotazníku LSCL-33 a CSPI.  

Úvodem byly stanoveny cíle diplomové práce a zadány otázky, na které byly hledány 

odpovědi pomocí statistického zpracování dat získaných v dotaznících CSPI a LSCL-

33. Cíle diplomové práce byly splněny, avšak všechny hypotézy nebyly potvrzeny.  

Teoretická část diplomové práce pojednává o problematice osteoporózy a klimakteria, 

popisuje základní anatomii a fyziologii mozku, temporálního laloku a limbického 

systému. Jsou zde také probrány jednotlivé temporolimbické dysfunkce. 

V experimentální části se zaměřujeme na dotazníkové šetření, jeho výsledky a 

statistické zpracování.  

Nebylo potvrzeno, ţe by vybraná skupina ţen vykazovala vyšší výskyt 

temporolimbických dysfunkcí neţ běţná populace. Naopak skupiny probandů 

z předchozích prací V. Novákové, V. Hončové a K. Gregorové abnormality vykazovaly. 

Ačkoliv výsledky jasně zamítly základní hypotézu, doporučila bych zopakování studie 

na vyšším počtu probandů. 
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10.  PŘÍLOHA 

10.1  Dotazník LSCL-33 

Posuzovací škála LSCL-33 McLeanovy nemocnice 

V následujících otázkách se vás budeme ptát, jak často se vám stávají určité věci. K výběru 

nejvhodnějších odpovědí vám pomůţe následující krátký návod: 

Zaškrtněte NIKDY, pokud se vám popisovaná věc nikdy nestala, nebo si nejste jisti, zda se 

stala. 

Zaškrtněte ZŘÍDKA, pokud se vám popisovaná věc stala, ale jen několikrát za celý ţivot 

(řekněme jednou aţ třikrát). 

Zaškrtněte NĚKDY, pokud se vám tato věc stává, ale neděje se neustále nebo se stává 

nepravidelně.  

Zaškrtněte ČASTO, pokud se vám opisovaná věc stává pravidelně nebo nepříjemně často.  

 

Jak často zažíváte náhlý, prudký a nevysvětlitelný výskyt:     

          Nikdy 0    Zřídka 1   Někdy 2 Často 3 

1.  Bolest hlavy      ○ ○ ○ ○ 

2. Otupělosti a brnění          ○ ○ ○ ○ 

3.  Závratí       ○ ○ ○ ○ 

4.  Pocitu, ţe vám něco leze pod kůţí   ○ ○ ○ ○ 

5. Návalů nebo pocitů horka    ○ ○ ○ ○ 

6. Pocitu zástavy srdce, bušení srdce nebo rychlého tlukotu srdce    

        ○ ○ ○ ○ 

7. Zvedání a klesání ţaludku – jako byste byli ve výtahu? ○ ○ ○ ○ 

8.  Náhlého nucení na zvracení – pocitu jako se zauzlovanými vnitřnostmi nebo jako po 

úderu do ţaludku.      ○ ○ ○ ○ 

 
Jak často jste bez zjevného důvodu zažili, že:  

        Nikdy   Zřídka  Někdy    Často 

9. Vidíte blikající světla – bílá nebo barevná  ○ ○ ○ ○ 
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10.  Vidíte vzory a geometrické tvary   ○ ○ ○ ○ 

11. Vidíte plně formované obrazy – například postavu ○ ○ ○ ○ 

 ve dveřích, démona, obraz podobný bohu  ○ ○ ○ ○ 

12. Slyšíte zvonění nebo bzučení    ○ ○ ○ ○ 

13.  Slyšíte hlas, který volá vaše jméno   ○ ○ ○ ○ 

14.  Slyšíte hlas, který opakuje větu nebo frázi  ○ ○ ○ ○ 

15.  Cítíte v ústech kovovou nebo hnilobnou pachuť  ○ ○ ○ ○ 

16.  Cítíte zápach například čpavku, hořící gumy nebo hnijících odpadků   

        ○ ○ ○ ○ 

17.  Cítíte tuze štiplavý nebo nechutně sladký zápach ○ ○ ○ ○ 

 

Jak často jste měli následující nevysvětlitelné nebo neovlivnitelné příhody: 

       Nikdy  Zřídka   Někdy   Často 

18.  Bezúčelné běhání v kruhu, zavírání oken nebo obírání neexistující špíny 

○ ○ ○ ○ 

19.  Upřený pohled do prázdna    ○ ○ ○ ○ 
20. Otáčení hlavy, pohledy přes rameno, pečlivé zkoumání okolí    

        ○ ○ ○ ○ 

21.  Koktání, nezřetelné mluvení, krátkodobá ztráta řeči ○ ○ ○ ○ 

22.  Cukání rukama nebo nohama    ○ ○ ○ ○ 

23. Přechodná slabost v rukách nebo nohách, někdy následované pádem na stranu  

        ○ ○ ○ ○ 

Jak často zažíváte:  

         Nikdy  Zřídka  Někdy  Často 

24. Záblesky minulosti (například se během vzrušující události cítíte stejně, jako jste se 

cítili v dětství)      ○ ○ ○ ○ 

25. Pocit, ţe události, rozhovory nebo místa jsou podivně známá, jako byste je uţ kdysi 

proţili nebo promýšleli     ○ ○ ○ ○ 
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26. Pocit, ţe známá osoba nebo místo se stala neznámou, změnila se tak, jako byste ji nikdy 

neviděli      ○ ○ ○ ○ 

27. Pocit, ţe vás sleduje nebo pozoruje někdo neviditelný ○ ○ ○ ○ 

28. Náhlý pocit posedlosti nebo pocit, ţe se skládáte z více osobností   

      ○ ○ ○ ○ 

29. Pocit, ţe vaše vědomí opustilo vaše tělo, nebo ţe pozorujete sami sebe z výšky  

      ○ ○ ○ ○ 

30. Náhlý pocit, ţe nejste skuteční nebo ţe nejste tím samým člověkem   

      ○ ○ ○ ○ 

Jak často míváte zrakové představy, že: 

Nikdy  Zřídka  Někdy   Často 

31. Předmět nebo osoba se rozpadají nebo mění  ○ ○ ○ ○ 

32. Předmět nebo osoba najednou vypadají menší, vzdálenější nebo mimo dosah  

        ○ ○ ○ ○ 

33. Předmět nebo osoba najednou vypadají větší, bliţší nebo vás převyšují   

        ○ ○ ○ ○ 
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10.2  Dotazník CPSI 

Complex Partial Seizure-like Inventory CPSI 

CPSI (Roberts et al. 1992) 

Někteří lidé zaţívají zkušenosti, na které se ptáme v následujících otázkách. Zakrouţkujte 

nebo zaškrtněte prosím jedno číslo, které nejlépe vystihuje intenzitu těchto zkušeností ve 

Vašem vlastním ţivotě: 

Nikdy, nebo ne v uplynulých 12 měsících = 0 

Minimálně jednou až třikrát v uplynulých 12 měsících  = 1 

Minimálně jednou do měsíce = 2 

Minimálně  jednou za týden = 3 

Několikrát za týden = 4 

Minimálně jednou denně = 5 

1. Cítíte někdy věci, které ostatní lidé necítí, například kouř, moč, výkaly, tělesný pach? (Přitom 

pachy, na které se vás ptáme, nemají ţádnou zřejmou příčinu).    0   1   2   3   4   5 

2. Máte někdy pocit špatné chuti, který se objevuje a mizí bez příčiny (například kovová nebo 

hnilobná pachuť)?    0   1   2   3   4   5 

3. Zahlédnete někdy pohyb periferním viděním, ale kdyţ se podíváte pozorněji, tak nic 

nevidíte?     0   1   2   3   4   5 

4. Vidíte někdy periferním viděním věci, jako jsou hvězdy, brouci, hadi, červi či vlákna?              

 0   1   2   3   4   5 

5. Zahlédnete někdy brouka či pohyb něčeho po podlaze, ale kdyţ se otočíte, tak tam není?              

0   1   2   3   4   5 

6. Máte někdy pocit, jakoby po vás běhal nějaký hmyz, či se vás dotýkalo něco jako pavoučí 

síť?    0   1   2   3   4   5 

7. Znecitliví vám někdy bez zjevné příčiny část těla?   0   1   2   3   4   5 

8. Slyšíte někdy zvuky jako je pískání, bzučení či klepání, které se objevují a mizí bez příčiny?     

 0   1   2   3   4   5 

9. Stává se vám, ţe zvednete telefon a aţ pak si uvědomíte, ţe vlastně nezvonil?           

0   1   2   3   4   5 

10. Máte někdy tak těţkou bolest hlavy, ţe je vám nevolno či se Vám chce zvracet?    

 0   1   2   3   4   5 

11. Cítíte někdy v hlavě bolest, kterou by nešlo označit jako„běţnou bolest hlavy“ (např. 

lokalizovaná, náhlá, pocity „brnění“ apod.)?    

 0   1   2   3   4   5 

12. Máte někdy výrazné nucení na močení, ale následně na toaletě ţádná moč neodchází?      

0   1   2   3   4   5 
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13. Máte někdy takové potíţe s vyslovováním slov, ţe vypadáte jako opilý(á) i kdyţ jste nic 

nepil (a)?     0   1   2   3   4   5 

14. Stává se vám často, ţe máte náhle potíţe s vybavováním si slov, které byste měl (a) znát?     

0   1   2   3   4   5 

15. Stane se vám, ţe pronesete větu, která nemá ţádný smysl a která obsahuje jiná slova, neţ 

která jste si přál (a) vyslovit?     0   1   2   3   4   5 

16. Cítíte se někdy náhle a intenzivně zmatený(á) nebo popletený(á) a tento pocit odezní během 

několika minut?     0   1   2   3   4   5 

 

17. Máte někdy neodbytný pocit, ţe jsou věci divné, zvláštní, špatné nebo nedávají smysl?     

0   1   2   3   4   5 

18. Cítíte někdy, ţe důvěrně známá místa vám připadají neznámá, nebo ţe osoby, které znáte, se 

zdají být neznámé?     0   1   2   3   4   5 

19. Máte někdy pocit, ţe jste něco zaţil (a)nebo ţe jste na místě, kde jste jiţ byl (a) i kdyţ víte, 

ţe tomu tak není?     0   1   2   3   4   5 

20. Máte ostře ohraničené mezery v paměti, během nichţ si nemůţete na cokoliv vzpomenout a 

jeţ trvaly alespoň 5 minut nebo i déle?   0   1   2   3   4   5 

21. Stává se vám, ţe ztratíte velkou část televizního pořadu, který právě sledujete - takovým 

způsobem, jako by někdo vystřihl část filmu?  0   1   2   3   4   5 

22. Stalo se vám, ţe jste se při řízení automobilu přistihl (a), ţe nevíte, jak jste se dostal (a) na 

dané místo a kam vlastně jedete?    0   1   2   3   4   5 

23. Stává se vám často, ţe vám lidé vyprávějí o věcech, které jste udělal (a) či řekl (a) a vy na 

danou událost nemáte ţádnou vzpomínku?   0   1   2   3   4   5 

24. Hledíte někdy strnule, jako byste byli hypnotizováni lesklým nebo jasným objektem?       

0   1   2   3   4   5 

25. Říkají vám lidé často, ţe jsou chvíle, kdy strnule hledíte a máte netečný výraz ve tváři?      

0   1   2   3   4   5 

26. Cítíte, ţe vaše paměť a soustředění se kaţdým rokem podstatně zhoršuje? (ne=0, ano=5)  

27. Ztrácíte občas vědomí nebo omdlíváte?     0   1   2   3   4   5 

28. Jste pravidelně tak depresivní, ţe váţně uvaţujete o sebevraţdě? (ne = 0, ano = 5) 

29. Stává se vám někdy, ţe náhle bez zjevné příčiny propadnete během několika minut či 

sekund hluboké depresi?      0   1   2   3   4   5 

30. Inklinujete k panice nebo bez zřejmého důvodu propadáte úzkosti?   0   1   2   3   4   

5 
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31. Stává se vám, ţe se někdy bez důvodu extrémně a intenzivně rozhněváte?       

0   1   2   3   4   5 

32. Říkají vám lidé, ţe býváte velmi rozhněván (a) a vy si na to nevzpomínáte?      

0   1   2   3   4   5 

33. Říkají vám lidé, ţe zatímco spíte, máte nazlobený výraz ve tváři?      0   1   2   3   4   5 

34. Cítíte občas neodolatelnou potřebu spánku v průběhu dne, a kdyţ usnete, spíte tak hluboce, 

ţe vás nikdo nemůţe probudit?   0   1   2   3   4   5 

35. Stává se vám občas, ţe se probudíte tak zpocení, ţe máte mokré povlečení?     

 0   1   2   3   4   5 
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10.3  Vstupní dotazník 
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10.4  Výsledky vyšetřovaného souboru 

Dotazník č. 1 
Rok 

narození 
Věk Vzdělání LSCL CSPI 

1 1950 66 střední 9 13 

2 1942 74 střední 2 10 

3 1937 79 střední 6 10 

4 1943 73 střední 12 17 

5 1954 62 střední 5 3 

6 1948 68 základní 11 20 

7 1944 72 střední 9 17 

8 1966 50 střední 5 1 

9 1940 76 střední 0 5 

10 1952 64 základní 0 0 

11 1946 70 základní 3 1 

12 1953 63 střední 7 16 

13 1934 82 střední 5 9 

14 1948 68 střední 7 8 

15 1943 73 střední 7 3 

16 1943 73 střední 2 4 

17 1935 81 střední 4 7 

18 1932 84 základní 7 7 

19 1967 49 střední 3 3 

20 1947 69 střední 0 0 

21 1947 69 střední 10 9 

22 1939 77 střední 8 18 

23 1957 59 střední 11 2 

24 1956 60 střední 4 1 

25 1944 72 střední 1 0 

26 1941 75 střední 1 3 

27 1947 69 střední 3 10 

28 1955 61 vysokoškolské 4 3 

29 1940 76 střední 13 15 

30 1945 71 střední 7 14 

 


