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Klasifikace dyskinetických projevů
Pojmem dyskinetické projevy rozumíme abnormální mimovolní
pohyby, jeÏ obvykle vznikají pﬁi postiÏeních extrapyramidového
systému mozku, tvoﬁeného bazálními ganglii a jejich spoji. Etiologie tûchto postiÏení mÛÏe b˘t buì primární nebo sekundární
v dÛsledku v˘vojov˘ch nebo získan˘ch strukturálních po‰kození
(traumata, cévní poruchy, zánûty, nádory) ãi chemického pÛsobení (farmaka, toxiny, metabolické poruchy). Primární onemocnûní mÛÏeme dále dûlit na familiární (vzniklá na genetickém
podkladû) a sporadická, kde se genetick˘ podklad pouze pﬁedpokládá nebo je neznám˘. Rozeznáváme tyto základní dyskinetické symptomy(1):
1. Tremor (tﬁes) – mimovolní kontinuální rytmick˘ pohyb tvoﬁen˘
pravideln˘mi oscilacemi postiÏené ãásti tûla. Je pÛsoben stﬁídav˘mi stahy reciproãnû inervovan˘ch antagonistick˘ch svalÛ nebo svalov˘ch skupin. U dûtsk˘ch pacientÛ se nejãastûji setkáváme s intenãním tﬁesem, vznikl˘m v rámci mozeãkového syndromu jakékoli etiologie.
2. Dystonie – mimovolní kontrakce del‰ího trvání na jednotliv˘ch
svalech nebo svalov˘ch skupinách, ãasto pÛsobící abnormální
pohyby nebo abnormální postavení rÛzn˘ch ãástí tûla. U dûtí ji
nejãastûji pozorujeme v rámci perinatální encefalopatie – dûtské
mozkové obrny (DMO) – ve formû tzv. spastické dystonie. Primárním onemocnûním poãínajícím v dûtském vûku je generalizovaná idiopatická torzní dystonie. Dystonie b˘vá také ãast˘m
projevem vzácnûji se vyskytujících hereditárních poruch metabolismu (gangliosidózy, Niemann-Pick atd.).
3. Chorea je tvoﬁena nepravideln˘mi náhodnû se vyskytujícími
pohyby rÛzn˘ch ãástí tûla, zpravidla s akrální pﬁevahou. Pohyby b˘vají krátké a rychlé, ale i del‰ího trvání a kroutivého rázu.
U dûtí se vyskytuje primárnû jako benigní hereditární chorea,
dále v obrazu nûkter˘ch dûdiãn˘ch neurodegenerativních a mePostgraduální medicína, 2006, 8, ã. 5

tabolick˘ch poruch, pﬁi dysbalancích glykémie a natrémie, ãasto
jde také o projev polékov˘. MÛÏe mít podklad endokrinní (hypertyreóza) a autoimunitní (chorea minor Sydenhami, Henochova-Schönleinova purpura).
4. Balismus je variantou chorey s prudk˘mi háziv˘mi pohyby
vût‰ího rozsahu, vycházejícími z proximálních segmentÛ konãetin. V naprosté vût‰inû pﬁípadÛ se vyskytuje pouze unilaterálnû –
hemibalismus. V dûtském vûku je extrémnû vzácn˘, etiologicky
pﬁipadá v úvahu jádrov˘ ikterus, kraniocerebrální trauma nebo
pÛvod polékov˘.
5. Myoklonus – rychlé jednoduché synchronní zá‰kuby svalÛ
(agonistÛ i antagonistÛ v dané oblasti), nepravidelné frekvence
i amplitudy. Ve fyziologické podobû se vyskytuje jako myoklonus
bránice – singultus (‰kytavka). Má velmi ‰iroké spektrum moÏn˘ch pﬁíãin. Mezi dûtsk˘mi pacienty se nejãastûji vyskytuje jako
souãást epileptick˘ch projevÛ, mÛÏe b˘t pﬁítomen v rámci jaterního ãi ledvinového selhání, pﬁi hyponatrémii, pﬁi hypo- i hyperglykémii a u neurodegenerativních a stﬁádav˘ch metabolick˘ch poruch. Myoklonus dále mÛÏeme pozorovat u nûkter˘ch
endokrinopatií, intoxikací, u herpetické encefalitidy, pﬁi celiakii,
jako projev mí‰ní léze apod.
6. Tiky – náhlé, nepravidelnû se opakující, ale stereotypní pohyby nebo zvuky, pﬁedcházené nutkáním k jejich provedení a následované uvolnûním vnitﬁního napûtí po jejich vykonání. Na rozdíl od jin˘ch dyskinezí mohou b˘t pﬁechodnû potlaãeny vÛlí. Tiky
jsou suverénnû nejfrekventovanûj‰í dyskinetické projevy dûtského vûku, vznikají nejãastûji na podkladû primárních tikov˘ch
poruch, zejména Touretteova syndromu.
V následujícím textu nejprve uvedeme struãn˘ pﬁehled základních nozologick˘ch jednotek, které se mohou u dûtí manifestovat dyskinetick˘mi projevy, a dále se budeme vûnovat pﬁedev‰ím tikÛm a Touretteovu syndromu.

Tremor
Základní fenomenologické dûlení(2) je zaloÏeno na okolnostech
v˘skytu dané formy tﬁesu – podle toho, zda se tﬁes objevuje
v klidové poloze (klidov˘), nebo pﬁi aktivní inervaci (akãní), ve
www. postgradmed.cz  925

focus

Tab. 1 – Klasifikace tremoru
Klasifikace
Klidov˘ tremor

Akãní tremor
Posturální (statick˘)

Kinetick˘
– prost˘ kinetick˘
– intenãní (mozeãkov˘)

– pﬁi specifické ãinnosti

Charakteristika/popis
na postiÏené ãásti tûla se
objevuje, kdyÏ tato spoãívá
v klidové poloze bez jakékoli
volní aktivity, podepﬁena
proti pÛsobení gravitace
jak˘koli tﬁes vznikající pﬁi
volní svalové aktivitû
objevuje se pﬁi aktivním
drÏení pﬁíslu‰né tûlesné ãásti
proti pÛsobení gravitace
doprovází volní pohyby
vzniká pﬁi necílen˘ch
pohybech
pﬁi cílen˘ch pohybech
navádûn˘ch zrakem, jeho
amplituda smûrem k cíli
roste, je typick˘m projevem
postiÏení mozeãku a jeho
drah
vázan˘ na v˘kon specifické
ãinnosti - napﬁ. psaní, hra na
hudební nástroj

statické zátûÏi (posturální), ãi v prÛbûhu pohybu postiÏené ãásti
tûla (kinetick˘ a intenãní) – Tab. 1. Dal‰í dûlení tﬁesu je moÏné
podle jeho tûlesné lokalizace, frekvence (pomalá do 4 Hz, stﬁední 5–7 Hz, rychlá nad 7 Hz) nebo amplitudy (jemná – v˘chylky do
1 cm, stﬁední 1–2 cm, hrubá nad 2 cm). Tﬁes mÛÏe b˘t projevem
ﬁady rÛzn˘ch fyziologick˘ch i patologick˘ch stavÛ, objevuje se
jako izolovan˘ pﬁíznak nebo jako souãást charakteristick˘ch
syndromÛ.
Fyziologick˘ tremor (FT) se v rÛzné míﬁe vyskytuje u kaÏdého zdravého jedince jako naprosto benigní projev v situacích, jako jsou podchlazení, hladovûní, extrémní námaha, vyãerpání,
strach, úzkost, stres. Typicky je to jemn˘ rychl˘ akãní (pﬁedev‰ím posturální) tﬁes, nejãastûji na rukou.
Akcentovan˘ fyziologick˘ tremor (AFT) je abnormálním zv˘raznûním FT za rÛzn˘ch okolností, obvykle v souvislosti s celkov˘mi metabolick˘mi, endokrinními a toxick˘mi vlivy. Je pﬁeváÏnû
posturální o rychlé frekvenci. U dûtí se nejãastûji vyskytuje polékov˘ AFT. U nûkter˘ch farmak je témûﬁ pravideln˘m jevem provázejícím jejich jinak Ïádoucí klinické úãinky (tricyklická antidepresiva, antidepresiva ze skupiny SSRI, lithium, valproát, nûkterá antiastmatika – metylxantiny a sympatomimetika), nebo mÛÏe
b˘t jiÏ projevem lékové intoxikace. Dal‰í ãastou pﬁíãinou AFT je
hypertyreóza.
Esenciální tremor (ET) je v dospûlé populaci nejãastûj‰í pﬁíãinou chorobného tﬁesu a jedním z nejãastûj‰ích neurologick˘ch
onemocnûní vÛbec s prevalencí aÏ 4 %. Popisují se dva vrcholy
vzniku projevÛ, ve druhé a v ‰esté vûkové dekádû, je proto tﬁeba mít na pamûti, Ïe ET se mÛÏe manifestovat i u dûtí, zejména
pak u adolescentÛ (juvenilní forma). ET se vyskytuje pﬁeváÏnû familiárnû s dûdiãností autosomálnû dominantního typu. Dosud
bylo nalezeno nûkolik genov˘ch lokusÛ souvisejících zatím neobjasnûn˘m zpÛsobem se vznikem ET. ET se vyznaãuje akãním
(posturálním a kinetick˘m) pﬁípadnû i klidov˘m tﬁesem, zpravidla
s pﬁevahou na rukou, ãasto postihujícím téÏ hlavu a hlasivky.
Pro v˘skyt ET do 30 let vûku je typická rychlá frekvence tﬁesu
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(8–12 Hz), jemná aÏ stﬁední amplituda, ãastûj‰í koincidence
s dystonií a relativnû dobrá odpovídavost na symptomatickou
léãbu. Tﬁes se v prÛbûhu Ïivota pacienta s ET obvykle postupnû
hor‰í a v tûÏ‰ích pﬁípadech pﬁiná‰í ﬁadu obtíÏí – zmûny písma aÏ
do neschopnosti psát, omezení pﬁi jemnûj‰ích manuálních ãinnostech vãetnû stolování. Pro ET je charakteristick˘ nález dlouhovûkosti v rodinách pacientÛ a ústup tﬁesu po alkoholu. V diferenciální diagnóze ET je u mlad˘ch lidí nutno myslet zejména
na Wilsonovu nemoc (viz samostatn˘ ãlánek v tomto ãísle),
kterou je nutno odpovídajícím zpÛsobem vylouãit (nebo potvrdit
a adekvátnû léãit). Dále je tﬁeba pátrat po moÏn˘ch metabolick˘ch, toxick˘ch nebo farmakologick˘ch pﬁíãinách AFT, kter˘
by se mohl projevovat podobnû jako ET. V léãbû ET jsou léky
prvé volby beta-sympatolytika. U nás nedostupn˘ propranolol
lze nahradit metipranololem (Trimepranol) za cenu vy‰‰ího rizika
bradykardie a hypotenze. Dále se pouÏívají GABA-ergní preparáty (primidon, klonazepam, gabapentin). U pacientÛ s nejtûÏ‰ími projevy lze pﬁistoupit k termolézi nebo chronické stimulaci
VIM jádra talamu implantovanou elektrodou napojenou na stimulátor (DBS).
Mozeãkov˘ tﬁes je ve své nejãastûj‰í formû tﬁesem intenãním
(kinetick˘ tﬁes s pﬁevahou pﬁi cílen˘ch pohybech), b˘vá pomalé frekvence a obvykle asymetrické lokalizace na konãetinách.
Je-li plnû vyjádﬁen, ru‰í jakoukoli volní hybnost. Pﬁi cílen˘ch pohybech se k nûmu pﬁidávají ataxie, hypermetrie a dal‰í mozeãkové symptomy. Mozeãkov˘ tﬁes b˘vá projevem po‰kození cerebela rÛzn˘mi pﬁíãinami, u dûtí je stejnû jako u dospûl˘ch nutno
myslet na toxické ãi zánûtlivé postiÏení vãetnû moÏnosti roztrou‰ené sklerózy. U hereditárních ataxií (kter˘m je v tomto ãísle vûnován samostatn˘ ãlánek) se na tﬁesu spolupodílí i po‰kození
aferentních a eferentních drah mozeãku.

Dystonie
Klasifikace dystonick˘ch projevÛ(3) vychází pﬁedev‰ím z jejich
tûlesné distribuce. Rozeznáváme dystonii fokální (postihuje jeden sval ãi jednu skupinu svalÛ), segmentální (postihuje sousedící svalové skupiny), multifokální (postihuje dvû a více nesousedících svalov˘ch skupin) a generalizovanou (dystonie je pﬁítomna na vût‰inû svalÛ tûla). V dûtském vûku se dystonie nejãastûji manifestuje u následujících chorobn˘ch jednotek:
Perinatální encefalopatie – dûtská mozková obrna (DMO) patﬁí
v neurologické praxi k jednomu z nejãastûji diagnostikovan˘ch
postiÏení u dûtí. Dyskinetická forma tvoﬁí asi 15 % v‰ech pﬁípadÛ DMO a je opravdu nejãastûj‰í pﬁíãinou sekundární dystonie
v dûtském vûku.(4) Na druhou stranu je nutno zdÛraznit, Ïe tato
jednotka je také nejãastûj‰í fale‰nû pozitivní diagnózou dystonick˘ch projevÛ, b˘vá chybnû pﬁedpokládána u neurodegenerativních onemocnûní, ale také u léãiteln˘ch poruch, jako je napﬁíklad dopa-responzívní dystonie (viz níÏe). Dystonické projevy
u DMO mohou b˘t fokální i generalizované, nejãastûji se dystonie vyskytuje na obliãeji, krku a konãetinách. Dystonie u DMO
b˘vá charakteristického kroutivého rázu a ãasto se mísí s rychlej‰ími choreatick˘mi pohyby. Tato specifická forma „choreo-dystonie“ se dﬁíve oznaãovala termínem „atetóza“ a ãtenáﬁ se
mÛÏe v ﬁadû star‰ích textÛ setkat s oznaãením „atetoidní forma
DMO“. Lékem volby fokální i generalizované dystonie je intramuskulární aplikace botulotoxinu.
Cervikální dystonie je v dospûlém vûku vÛbec nejãastûj‰ím typem idiopatické fokální dystonie, nicménû u dûtí je v izolované
podobû vzácná (mÛÏe v‰ak b˘t souãástí generalizované dystonie). V˘skyt cervikální dystonie se více pozoruje aÏ v adolescenPostgraduální medicína, 2006, 8, ã. 5

focus
ci. Dystonickou aktivitou jsou postiÏeny krãní svaly v rÛzné distribuci, ãímÏ dochází k rozliãnému dystonickému postavení hlavy od nûhoÏ se odvíjí i klasifikace cervikálních dystonií (torticollis,
anterocollis, retrocollis, laterocollis). Onemocnûní obvykle zaãíná
plíÏivû, zpoãátku dochází k dystonick˘m projevÛm jen po fyzické námaze, pozdûji jsou pﬁítomny kontinuálnû po cel˘ den, síla
a mohutnost dystonick˘ch stahÛ progreduje. Léãbou volby cervikální dystonie je lokální aplikace botulotoxinu.
Akutní poléková dystonie se mÛÏe vyskytnout u ãásti nemocn˘ch léãen˘ch neuroleptiky. Akutní dystonie vzniká u geneticky
nebo jinak predisponovan˘ch pacientÛ, kteﬁí uÏívají preparáty
z ﬁady klasick˘ch (incizívních) neuroleptik. Zvlá‰tû náchylní k jejímu vzniku jsou dûti, adolescenti a mladí dospûlí. Akutní dystonii v‰ak mÛÏe vyvolat jak˘koli lék blokující dopaminové receptory
ve striatu – podobnû rizikové jako klasická neuroleptika je i prokinetikum trávicí trubice metoklopramid (Cerucal, Degan, Paspertin) nebo antiemetikum thietylperazin (Torecan). Riziko neuroleptického úãinku má i antihistaminikum prometazin (Prothazin).
Dystonie nastupuje brzy po podání neuroleptika (obvykle jiÏ po
prv˘ch dávkách nebo do 48 hodin od zaãátku podávání) a její obraz b˘vá znaãnû dramatick˘ – dochází k rychlému rozvoji
akutní dystonie svalÛ krku (nejãastûji retrocollis), dále k protruzi
jazyka a nebo trizmu, ãasté jsou také tzv. okulogyrní krize (stáãení oãních bulbÛ vzhÛru s nemoÏností je vrátit do horizontální
polohy). Souãástí obtíÏí b˘vá dysfagie a dyspnoe, která je zpÛsobena konstrikcí laryngeálního svalstva. U dûtí se obvykle rozvine generalizovaná dystonie s opistotonick˘m proh˘báním trupu, která kulminuje kolem 20–30 minut. Nûkdy mÛÏe b˘t dystonie takové intenzity, Ïe dojde k frakturám ãi rabdomyol˘ze. Pravideln˘m doprovodem b˘vá znaãná emoãní tenze, pacienti jsou
vydû‰ení a neklidní, úzkost b˘vá aÏ panické intenzity. Pﬁi podezﬁení na akutní dystonii je postupem prvé volby i. v. podání
anticholinergika (napﬁ. biperiden – Akineton v dávce 2,5–5 mg),
po kterém následuje do nûkolika desítek sekund ústup obtíÏí.
Pokud není injekãní anticholinergikum k dispozici, lze podat i. v.
benzodiazepiny (diazepam 10 mg nebo klonazepam 1 mg). Dále je pak nutné pokraãovat v p. o. terapii anticholinergiky nûkolik
dnÛ aÏ t˘dnÛ, jinak hrozí relaps akutní dystonie a úzkosti.
Idiopatická torzní dystonie (ITD, známá téÏ pod star‰ím názvem
dystonia musculorum deformans) nedosahuje zﬁejmû v na‰í
populaci literárnû udávané prÛmûrné prevalence 3–4/100 000,
mnohem ãastûji se vyskytuje v nûkter˘ch národních skupinách,
napﬁ. u a‰kenázsk˘ch ÎidÛ v USA a Izraeli. ITD zpravidla zaãíná
v batolecím nebo pﬁed‰kolním vûku dystonií jedné nebo obou
dolních konãetin a postupnû se v prÛbûhu mûsícÛ aÏ let ‰íﬁí kraniálnû na trup, horní konãetiny a hlavu aÏ do tûÏce invalidizující
generalizace. ITD má zpravidla familiární v˘skyt s autosomálnû
dominantní dûdiãností a s prokázanou mutací (téÏ oznaãovanou
DYT1) v genu pro bílkovinu torsin. Medikamentózní léãba megadávkami anticholinergik a jin˘mi centrálnû pÛsobícími farmaky
b˘vá jen ãásteãnû úspû‰ná. V˘teãn˘ efekt mívá oboustranná
hluboká mozková stimulace vnitﬁních palidálních jader, která se
v souãasnosti stává u ITD symptomatickou léãbou volby. Více
informací o ITD a dal‰ích geneticky vázan˘ch onemocnûních
dûtského vûku viz v samostatném ãlánku tohoto ãísla.
Dopa-responzívní dystonie (DRD) – juvenilní forma (Segawova
nemoc) zaãíná ve vûku kolem 3–9 let. Jde o vzácné onemocnûní, podobnû jako u ITD se první pﬁíznaky objevují na dolních
konãetinách a dystonie obvykle bûhem krátké doby (cca 1 roku)
generalizuje. Onemocnûní asi 3krát ãastûji postihuje dívky. U vût‰iny pacientÛ nacházíme téÏ frustní známky parkinsonského
syndromu – rigiditu s hypokinezí. Klinick˘ obraz choroby kolísá
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bûhem dne a tyto fluktuace se zv˘razÀují s progresí postiÏení.
Charakteristick˘m rysem onemocnûní je odpovûì na podání levodopy, která je i lékem volby. DRD je vázána na mutaci genu
DYT5, jejímÏ produktem je abnormální protein GCH1.
Myoklonická dystonie je charakterizována paralelním v˘skytem
myoklonu a dystonie. Onemocnûní zaãíná v dûtství, nejpozdûji
do 20 let vûku. Podobnû jako u esenciálního tremoru myoklonus i dystonie v˘raznû ustupují po poÏití alkoholu. Porucha se
dává do souvislosti s mutací genu DYT11 (jeho produktem je
epsilon-sarkoglykan) ãi genu DYT15.
Neurodegenerace asociovaná s poruchou pantotenátkinázy
(PKAN), známá téÏ pod oznaãením Hallervordenova-Spatzova
nemoc, je vzácná autosomálnû recesívnû dûdiãná choroba,
v jejímÏ klinickém obraze dominuje generalizovaná dystonie.
Manifestuje se v dûtství ãi dospívání, neodvratitelnû progreduje
a bûhem nûkolika let vede k úmrtí. Depozita Ïeleza v globus pallidus a substantia nigra jsou jedineãn˘m a pro tuto nemoc specifick˘m nálezem.
Wilsonova choroba se mÛÏe manifestovat v‰emi znám˘mi dyskinetick˘mi projevy, pﬁedev‰ím dystonií a tﬁesem. V˘skyt onemocnûní v dûtském vûku je v‰ak pﬁeváÏnû spojen s hepatopatií,
u které nejsou dyskineze dominantním klinick˘m projevem (viz
dále v tomto ãísle).

Chorea
Choreatick˘ syndrom se v incipientních stadiích obvykle projevuje nejvíce v obliãeji, zvlá‰tû v periorální oblasti. Choreou mohou b˘t postiÏeny i svaly jazyka. Dále se pﬁidávají choreatické
dyskineze ‰íje a konãetin s typickou poruchou chÛze (kolébavé
pohyby v kyãlích – chorea, choros = tanec). Vzniká charakteristická explozívní dysartrie, pacienti mohou mít i závaÏnou dysfagii s vysok˘m rizikem aspirace. Pravidlem b˘vá pﬁítomnost svalové hypotonie. Generalizovan˘ choreatick˘ syndrom nemocného znaãnû invalidizuje, pﬁi v˘razn˘ch mimovolních pohybech
mÛÏe dojít k závaÏnému zranûní. Chorea se v dûtském vûku
manifestuje zejména u tûchto onemocnûní:
Chorea minor Sydenhami byla pﬁed érou penicilinu nejãastûj‰í
formou chorey, dnes se u nás vyskytuje jen sporadicky, ale stále
je ãastá v zemích tﬁetího svûta a u jedincÛ s abnormalitami imunitní odpovûdi. Vzniká jako postinfekãní autoimunitní komplikace nákazy beta-hemolytick˘m streptokokem skupiny A.(5) Postihuje dûti ve vûku 5–15 let a je pﬁítomna asi u 10 % v‰ech pﬁípadÛ revmatické horeãky. První symptomy pﬁicházejí pﬁibliÏnû
6 mûsícÛ po prodûlané infekci, zpoãátku jsou necharakteristické (psychické zmûny, podráÏdûnost, diskrétní mimovolní pohyby) a bûhem nûkolika t˘dnÛ generalizují. Dále se mohou objevit epileptické paroxyzmy. Onemocnûní má tendenci ke spontánnímu ústupu po 3–6 mûsících. Léãebné schéma je podobné
jako u revmatické horeãky (klid na lÛÏku, antibiotika, kortikoidy,
preventivní tonzilektomie), k potlaãení choreatick˘ch dyskinezí
lze podat malé dávky neuroleptik ãi valproátu.
Choreou se mohou manifestovat také jiná autoimunitní onemocnûní, napﬁ. antifosfolipidov˘ syndrom, systémov˘ lupus erythematodes ãi Henochova-Schönleinova purpura.(6)
Benigní hereditární chorea je vzácné autosomálnû dominantnû
dûdiãné onemocnûní, které zaãíná kolem 5. roku vûku, ve vût‰inû pﬁípadÛ neprogresivního, stacionárního rázu. Choroba není
doprovázena postiÏením intelektu. Hybné projevy lze symptomaticky tlumit neuroleptiky nebo benzodiazepiny.
Huntingtonova choroba je závaÏná neurodegenerativní autosomálnû dominantnû dûdiãná nemoc, v jejímÏ klinickém obraze
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dominuje generalizovaná chorea, demence a poruchy chování.
Juvenilní forma Huntingtonovy chorey (Westphalova varianta,
poãátek do 20 let vûku) tvoﬁí pﬁibliÏnû 5 % v‰ech pﬁípadÛ, ale
projevuje se zejména hypokineticko-rigidním syndromem. Choreatické dyskineze jsou u juvenilní formy velmi vzácné. Problematikou onemocnûní se v tomto ãísle zab˘vá zvlá‰tní ãlánek.
Neuroakantocytóza je autosomálnû recesivnû dûdiãná choroba, v jejímÏ klinickém obraze mÛÏe b˘t pﬁítomna pestrá ‰kála
abnormálních pohybÛ v ãele s choreou a dystonií. Pro onemocnûní je charakteristick˘ nález akantocytÛ – abnormálnû tvarovan˘ch erytrocytÛ s drobn˘mi v˘bûÏky bunûãné membrány.
U 2/3 pacientÛ dochází k rozvoji demence. Choroba se mÛÏe
manifestovat v kterémkoli vûku (nejvíce v adolescenci ãi mladé
dospûlosti) a má progresivní ráz. Kauzální terapie neexistuje.

Myoklonus
Klasifikaci, diagnostice i terapii myoklonu je urãena samostatná
staÈ tohoto fokusu. Proto zde uvedeme jen velmi struãn˘ v˘ãet
nejãastûj‰ích pﬁíãin myoklonu u dûtí:
Myoklonické epilepsie mají epileptick˘ myoklonus jako dominantní pﬁíznak svého klinického obrazu. Patﬁí sem napﬁ. benigní
myoklonické záchvaty kojencÛ a batolat, myoklonické absence
a juvenilní myoklonická epilepsie. Tyto syndromy zaãínají v dûtství nebo adolescenci a mají dobrou prognózu. Myoklonus mÛÏe b˘t ov‰em také souãástí vûkovû specifick˘ch epileptick˘ch
syndromÛ, které jsou prognosticky závaÏné, napﬁ. novorozenecká myoklonická encefalopatie, LennoxÛv-GastautÛv syndrom a ‰iroká skupina progresivních myoklonick˘ch epilepsií
zpÛsoben˘ch vrozen˘mi metabolick˘mi odchylkami.
Syndrom opsoklonus-myoklonus b˘vá u dûtí ãasto spojen
s v˘skytem neuroblastomu. Diagnostika neãiní vût‰í obtíÏe kvÛli
nápadn˘m projevÛm opsoklonu.
Esenciální myoklonus b˘vá multifokální nebo generalizovan˘,
nepravideln˘ s variabilní intenzitou zá‰kubÛ, postihující více horní polovinu tûla. Existují sporadické i familiární pﬁípady (vãetnû
myoklonické dystonie – viz v˘‰e). Onemocnûní zaãíná obvykle
v první nebo druhé dekádû Ïivota a má relativnû benigní prÛbûh.
Podobnû jako u esenciálního tremoru se myoklonické dyskineze
v˘raznû sniÏují po dávce alkoholu.
Myoklonické projevy ve spánku b˘vají ãast˘m a víceménû fyziologick˘m fenoménem u dûtí a adolescentÛ. Samostatnû se
jako chorobná jednotka vyãleÀuje benigní novorozeneck˘ spánkov˘ myoklonus.(7) Jak je jiÏ z názvu patrno, onemocnûní není
závaÏné a bûhem nûkolika mûsícÛ spontánnû vymizí. DÛleÏité je
ale zavãas odli‰it tento typ myoklonu od projevÛ epileptick˘ch.

Startle syndrom je vlastnû patologicky vystupÀovaná úleková
reakce – startle reflex.(9) Hybn˘m projevem startle reflexu je generalizovan˘ fyziologick˘ myoklonus s typick˘m pohybov˘m
vzorcem (zavﬁení oãí, zvednutí horních konãetin pﬁed obliãej, sevﬁení dlaní v pûst, lehké pokrãení dolních konãetin). Syndrom
má formu hereditární i sporadickou. Projevuje se od dûtství zesílen˘m startle reflexem, poruchou chÛze a svalovou hypertonií.
V symptomatické léãbû b˘vá úãinn˘ klonazepam, lze vyzkou‰et
i valproát ãi lamotrigin.

Tiky a Touretteův syndrom
Mezi primární tikové poruchy ﬁadíme pﬁechodnou tikovou poruchu, chronickou motorickou nebo vokální tikovou poruchu
a TouretteÛv syndrom (TS), do jehoÏ obrazu patﬁí i komorbidní
poruchy chování – nejãastûji porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a obsedantnû-kompulzívní porucha (OCD). Tiky
mohou mít v malém procentu i etiologii sekundární (napﬁ. u rÛzn˘ch neurodegenerativních a neurometabolick˘ch onemocnûní). V neurologickém nálezu u nich nacházíme i dal‰í abnormality, jeÏ odráÏejí základní onemocnûní a neb˘vají pﬁítomny u TS.

Klasifikace tikových projevů
Základní dûlení vychází z modality tikÛ (motorické – vokální)
a stupnû jejich komplexity (prosté – komplexní) – Tab. 2.
Prosté motorické tiky postihují jedinou svalovou skupinu. Vût‰inou jsou to stereotypnû se opakující, náhlé a krátkodobé pohyby ‰kubavého rázu – klonické tiky. Mohou se vyskytnout i pomalej‰í pﬁetrvávající stahy a kroutivé pohyby – dystonické (tonické) tiky.
Komplexní motorické tiky jsou tvoﬁeny sledem koordinovan˘ch
pohybÛ pÛsoben˘ch nûkolika svalov˘mi skupinami. Podobají se
normální motorické aktivitû nebo gestikulaci, která je v‰ak nevhodnû intenzívní a nesprávnû ãasovaná. Nûkdy mají symbolick˘ v˘znam, kter˘ je ãasto nevhodného nebo uráÏlivého obsahu.
Prosté vokální tiky pﬁedstavují vlastnû motorické tiky postihující
d˘chací, hrtanové, hltanové a obliãejové svalstvo, pﬁiãemÏ zvuky jsou tvoﬁeny pohybem vzduchu nosem, ústy a hrtanem. Jde
o jednoduché neartikulované zvuky. Jsou nápadné, ãasto velmi
hluãné.
Komplexní vokální tiky jsou tvoﬁeny slovy, jejich spojením nebo
fragmenty, které obvykle mají urãit˘ v˘znam, ãasto nevhodného
ãi uráÏlivého rázu. Znám˘m projevem je vyslovování (ãi spí‰e
vykﬁikování) neslu‰n˘ch slov – koprolalie, která se ve skuteãnosti vyskytuje asi jen u 20 % pacientÛ s TS.(10)

Rysy společné všem tikovým projevům

Paroxyzmální dyskineze a startle syndrom
Paroxyzmální dyskineze (PD) jsou zvlá‰tním typem mimovolních pohybÛ, které se objevují v atakách. Onemocnûní je relativnû vzácné, prevalence je zhruba 10 : 100 000 a má nûkolik
rÛzn˘ch sporadick˘ch i familiárních forem. Rozli‰ujeme dva základní typy PD(8) – kinezigenní, které jsou provokovány pohybem, záchvaty jsou frekventní, ale trvají pomûrnû krátce –
a non-kinezigenní, které pohybem provokovány nejsou, záchvaty b˘vají ﬁid‰í, ale trvají del‰í dobu, mnohdy i celé hodiny.
První symptomy se objevují vût‰inou v dûtství a jsou obvykle
rázu dystonie ãi chorey. Dyskineze mohou postihovat kteroukoli ãást tûla. Kinezigenní PD lze léãebnû ovlivnit antiepileptiky,
zejména karbamazepinem, non-kinezigení PD reagují spí‰e na
benzodiazepiny (klonazepam, oxazepam).
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Tik se mÛÏe projevit takﬁka jak˘mkoli pohybem nebo zvukem,
kter˘ je lidské tûlo schopno vytvoﬁit. U vût‰iny pacientÛ jsou tiky
pﬁedcházeny nepﬁíjemn˘mi v˘straÏn˘mi pocity nebo vjemy, pro
které je typick˘ doãasn˘ ústup a úleva po vykonání tiku. Tiky
mohou b˘t alespoÀ pﬁechodnû potlaãeny vÛlí, obvykle za cenu
nárÛstu v˘straÏn˘ch pocitÛ a vnitﬁního napûtí. Pﬁi jejich del‰ím
potlaãování dochází k fenoménu „rebound“, intenzívnímu vybíjení nashromáÏdûn˘ch tikÛ. Tiky se vyznaãují znaãnou sugestibilitou (napﬁ. návrat jiÏ odeznûlého tiku ve chvíli, kdy jej pacient ãi
rodiãe popisují lékaﬁi, pﬁejímání tikÛ od jin˘ch pacientÛ atd.). Pro
tiky je typické zhor‰ování ve stresu. Naopak mnoho nemocn˘ch
udává, Ïe jejich tiky se automaticky zmírní, kdyÏ jsou zaujati
du‰evními nebo fyzick˘mi ãinnostmi, jeÏ vyÏadují soustﬁedûní.
Nûkteré koordinované pohyby se mohou podobat komplexním
motorick˘m tikÛm, ale ve skuteãnosti jde o tzv. parakineze, stePostgraduální medicína, 2006, 8, ã. 5
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Tab. 2 – Klasifikace tikov˘ch projevÛ
Klasifikace
Pohybové tiky
Prosté
– klonické

– dystonické

Komplexní

– kopropraxie

– echopraxie
Zvukové tiky
Prosté

Komplexní
– koprolalie
– echolalie
– palilalie

Charakteristika/popis
postihují pouze jedinou svalovou
skupinu
krátkodobé pohyby ‰kubavého
rázu (mrkání, trhání hlavou
a konãetinami atd.)
pomalej‰í pﬁetrvávající stahy
a kroutivé pohyby (svírání víãek,
valení oãi, kroucení a otvírání úst,
cenûní a skﬁípaní zubÛ, kroucení
ramen atd.)
koordinované pohyby pÛsobené
nûkolika svalov˘mi skupinami
(poskoky, v˘kopy, dot˘kání se,
oãichávání, upravování úãesu
apod.)
naznaãování manipulace
s genitáliemi, jejich ohmatávání ãi
vystavování
obscénní gestikulace
napodobování a opakování pohybÛ
a gest jiné osoby
jednoduché neartikulované
zvuky (posmrkávání, odka‰lávání,
chrochtání, pískání, houkání, krkání
atd.)
slova nebo jejich fragmenty,
obsahující nûjak˘ v˘znam
vykﬁikování neslu‰n˘ch, ãasto
obscénních slov
opakování slov nebo vût jiné osoby
opakování vlastních v˘rokÛ,
poslední slabiky, slova nebo ãásti
vûty

reotypní pohyby volního pÛvodu, jejichÏ úãelem je zakr˘vat tiky
jejich vtûlením do zdánlivû úãeln˘ch ãinností (napﬁ. upravování
úãesu pﬁi zá‰kubu hlavou).

Primární tikové poruchy
Primární tikové poruchy jsou obecnû mnohem ãastûj‰í neÏ
sekundární tiky rÛzného pÛvodu. TS i dal‰í dva typy primárních
tikov˘ch poruch se mohou vyskytnout v rámci jediné rodiny
a pravdûpodobnû pﬁedstavují mûnlivé vyjádﬁení stejného genetického defektu.
Pﬁechodná tiková porucha
Je nejbûÏnûj‰í a nejlehãí formou primární tikové poruchy v dûtství. Je pomûrnû ãastá, zvlá‰tû u dûtí mezi druh˘m rokem Ïivota a adolescencí. MÛÏe kolísat co do tíÏe a typu tiku. Obvykle se
projevuje jako prost˘ motorick˘ nebo vokální tik, nûkdy se mÛÏe
vyskytovat nûkolik prost˘ch tikÛ nebo komplexní tik. Hlavním
rozli‰ovacím kritériem je její trvání nejv˘‰e 12 mûsícÛ a ukonãení
projevÛ spontánní remisí. Diagnóza mÛÏe b˘t tedy stanovena
jen zpûtnû. V˘skyt pﬁechodné tikové poruchy se udává aÏ
u 24 % ‰kolákÛ.(11)
Chronická motorická nebo vokální tiková porucha
Porucha se objevuje v dûtství i v dospûlosti. Její prÛbûh b˘vá
Postgraduální medicína, 2006, 8, ã. 5

velmi stabilní, vyznaãuje se zpravidla jedin˘m motorick˘m nebo
vokálním tikem nemûnné intenzity. Motorické a vokální tiky se
nikdy nekombinují. Tik se vyskytuje mnohokrát dennû po dobu
nejménû 12 mûsícÛ, pﬁiãemÏ pﬁípadné období remise netrvá
déle neÏ 2 mûsíce.
TouretteÛv syndrom
TouretteÛv syndrom (TS) je z klinického hlediska nejzávaÏnûj‰í
primární tikovou poruchou.(12, 13) Kromû tikÛ b˘vá ãasto doprovázen poruchami chování. TS charakterizuje v˘skyt mnohoãetn˘ch motorick˘ch a jednoho ãi více vokálních tikÛ bûhem onemocnûní. Motorické a zvukové tiky v‰ak nemusí b˘t pﬁítomny
souãasnû. DÛleÏit˘m diagnostick˘m kritériem je vznik prvních
symptomÛ do 18 let vûku a trvání obtíÏí déle neÏ 1 rok. Tiky se
vyskytují mnohokrát za den, témûﬁ dennû nebo intermitentnû.
Anatomická lokalizace, poãet, frekvence, typ, komplexita i tíÏe
tikÛ se mohou v ãase mûnit.
Prevalence TS se odhaduje asi na 50–100 : 100 000, nicménû
nûkteré studie dokládají v˘skyt mnohem vy‰‰í, zvlá‰tû v dûtské
populaci, kde se blíÏí aÏ k 1 %. TS postihuje v‰echny rasy svûta,
muÏi jsou postiÏeni zhruba 3–4krát ãastûji neÏ Ïeny.
Pﬁíãina TS není dodnes pﬁesnû známa. Pﬁedpokládá se, Ïe
podkladem vzniku onemocnûní je funkãní porucha bazálních
ganglií, zpÛsobená hypersenzitivitou dopaminov˘ch D2 receptorÛ ãi v˘vojovou aberantní hyperinervací striata. Genetická vazba je nesporná, nejedná se v‰ak o jednoduch˘ model dûdiãnosti. TS patﬁí mezi polygennû dûdiãná onemocnûní, kde na
vzniku choroby nezávisle participuje nûkolik genÛ. O tom, zda
se geny projeví a do jaké míry bude TS závaÏn˘, spolurozhodují
i epigenetické faktory. Jsou to pﬁedev‰ím vlivy pÛsobící na plod
bûhem nitrodûloÏního v˘voje (stres matky v prÛbûhu tûhotenství, uÏívání nûkter˘ch lékÛ, alkohol, kouﬁení, infekce, porodní
komplikace atd.), ale i vlivy zevního prostﬁedí po narození. TíÏi
nemoci ovlivÀují i pohlavní hormony. Tím lze vysvûtlit, proã se TS
ãastûji vyskytuje u muÏÛ a zhor‰uje na zaãátku puberty.
Tiky patﬁí mezi základní projevy TS. V ãasovém prÛbûhu se kolísavû zmírÀují a znovu propukají, zvlá‰tû v období puberty. V jejich ‰irokém repertoáru jsou u vût‰iny pacientÛ (aÏ v 97 %)
pﬁítomny tiky obliãeje, hlavy a ‰íje, ve více neÏ 75 % horních
konãetin, a nejménû v polovinû pﬁípadÛ se samostatnû nebo
v kombinaci vyskytují tikové pohyby dolních konãetin ãi trupu.
V dûtství a bûhem dospívání mají nûkteré tiky tendenci stereotypnû pﬁetrvávat, mizet a opût se pﬁípadnû po ãase objevovat
v nezmûnûné podobû. ZároveÀ se mohou objevovat tiky nové,
napﬁ. ve spojení se stresovou situací nebo sugestivním mechanismem.
PﬁidruÏené poruchy chování jsou charakteristické pro klinick˘
obraz TS. Jejich v˘skyt i míra postiÏení jsou v‰ak znaãnû variabilní a nemusí b˘t vÏdy nutnû manifestovány. Porucha pozornosti s hyperaktivitou je pﬁítomna aÏ u 60 % nemocn˘ch s TS.
Mezi její pﬁíznaky patﬁí porucha pozornosti, hyperaktivita (neklid,
hluãnost) a nadmûrná impulzivita. Pﬁíznaky hyperaktivní poruchy
se objevují dﬁíve neÏ tiky, ãasto jiÏ pﬁed 3. rokem vûku. Obsedantnû-kompulzívní porucha doprovází TS asi v 50 %. Projevuje se obsesemi – vtírav˘mi my‰lenkami – a kompulzemi – nutkav˘m jednáním. Nûkdy si nemocní vytváﬁejí celé sloÏité rituály,
které jim znaãnû naru‰ují bûÏné ãinnosti. Pﬁíznaky se objevují nûkolik let po zaãátku tikÛ a vrcholí v pozdním dospívání.
Sebepo‰kozovací jednání postihuje asi 20 % nemocn˘ch s TS.
Symptomy mohou b˘t rÛzné, nemocní bu‰í hlavou o zeì, sami
se tluãou pûstí, vytrhávají si vlasy a oboãí apod. Specifické poruchy uãení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) jsou u dûtí s TS
velmi frekventované a spolu s poruchami chování b˘vají v˘www. postgradmed.cz  929
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znamn˘m zdrojem problémÛ ve ‰kole. Depresi, úzkost, agresivitu, poruchy spánku a nûkteré dal‰í neuropsychiatrické projevy
pozorujeme u TS rovnûÏ ve zv˘‰ené míﬁe.
PrÛbûh TS má u vût‰iny pacientÛ relativnû uniformní charakter.
První pﬁíznaky se objevují v dûtství, nejãastûji kolem 6. roku vûku. Obvykle jsou to zprvu ménû nápadné pohybové tiky (napﬁ.
mrkání), pozdûji se pﬁidávají i tiky zvukové a zároveÀ se mohou
rozvíjet poruchy chování. Pﬁíznaky se ãasto zhor‰ují bûhem puberty.
Prognózu TS nelze pﬁesnû urãit z tíÏe tikÛ v dûtství (nemá prediktivní hodnotu pro dal‰í prÛbûh), ale b˘vá pravidlem, Ïe pacienti s lehk˘mi tikov˘mi projevy v adolescenci nemají v˘razné
tiky ani v dospûlosti, ve které b˘vá obecnû tendence k jejich
zmírÀování. V 1/3 pﬁípadÛ tiky témûﬁ vymizí, 1/3 nemocn˘ch má
celoÏivotnû mírné obtíÏe a pouze u 1/3 pﬁetrvává závaÏnûj‰í postiÏení vyÏadující léãbu i v dospûlosti.
Pohybové a zvukové tiky v kombinaci s poruchami chování jsou
pro postiÏené zdrojem ﬁady problémÛ. Okolí si tyto projevy nedovede vysvûtlit a nemoc má tak pro svého nositele negativní
sociální dopad. Ve ‰kole tiky pﬁitahují pozornost a pÛsobí ru‰ivû.
Dítû nadmûrnû vyru‰uje, je neposedné a neudrÏí pozornost.
Specifické poruchy uãení dále prohlubují ‰kolní nesnáze. Takﬁka
pravidlem b˘vá posmûch spoluÏákÛ a ‰ikana. To v‰e se pak odráÏí ve ‰patném ‰kolním prospûchu pﬁesto, Ïe dûti s TS b˘vají
ãasto nadprÛmûrnû nadané. âasté jsou rovnûÏ konflikty v rodinû a na pracovi‰ti, sníÏené sebehodnocení, sociální izolace
apod.
Léãba TS by mûla patﬁit do rukou zku‰eného specialisty. Jejím
základem je správná a vãasná diagnóza. Je dÛleÏité, aby pacient i jeho okolí byli o nemoci ﬁádnû informováni. Samotné racionální pochopení pﬁíãiny vlastních obtíÏí má pro pacienta nezastupiteln˘ terapeutick˘ efekt. V léãbû TS hrají podstatnou roli
reÏimová opatﬁení, nemocn˘ by se mûl chránit pﬁed nadmûrn˘m stresem. V rodinû je tﬁeba uplatÀovat speciální v˘chovné
postupy, nutná je úprava v˘ukov˘ch metod a reÏimu ve ‰kole.
Je tﬁeba vûnovat pozornost zájmov˘m aktivitám a podporovat
je. V prÛbûhu ﬁady ãinností, které dûti baví a soustﬁedí se pﬁi
nich, totiÏ projevy TS z velké ãásti ustupují. Nezastupitelnou pozici má psychologické poradenství a psychoterapie. Její efekt
mÛÏe b˘t zvlá‰tû pﬁínosn˘ pﬁi ovlivnûní pﬁidruÏen˘ch poruch
chování. K léãbû farmaky(14) pﬁistupujeme tehdy, pokud pﬁedchozí prostﬁedky selhávají. Pﬁi nasazení léku musíme vÏdy
zohlednit pomûr oãekávaného terapeutického pﬁínosu vÛãi riziku moÏn˘ch vedlej‰ích úãinkÛ. Základní strategií léãby není potlaãit v‰echny tiky, ale omezit je na snesitelnou míru.
TûÏi‰tûm farmakoterapie tikÛ jsou preparáty z ﬁad atypick˘ch
neuroleptik. K nejpouÏívanûj‰ím patﬁí tiaprid a risperidon. Nasazení klasick˘ch neuroleptik je spojeno s ﬁadou neÏádoucích
vedlej‰ích úãinkÛ a proto je snahou ponechat tyto léky v záloze
pro nejtûÏ‰í pﬁípady, kde neúãinkovaly pﬁedchozí léãebné prostﬁedky. Dobr˘ úãinek, pﬁedev‰ím na klonické tiky, mají nûkterá
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anxiolytika, pﬁedev‰ím klonazepam. Nov˘m úãinn˘m pﬁístupem
je léãba tikÛ lokální aplikací botulotoxinu A. Po dávce do postiÏen˘ch svalÛ dochází ke sníÏení ãetnosti i mohutnosti tikÛ.
Ponûkud odli‰né spektrum preparátÛ uÏíváme pﬁi farmakoterapii poruch chování. Antidepresiva jsou nasazována u OCD,
nûkterá z nich navíc zmírÀují i projevy ADHD. Dáváme pﬁednost moderním derivátÛm ze skupiny SSRI. Patﬁí mezi nû citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, pﬁiãemÏ fluvoxamin a sertralin je moÏné podávat i dûtem. Jako léky druhé volby lze pouÏít preparáty z ﬁad tricyklick˘ch antidepresiv 1. generace, napﬁ. klomipramin. Psychostimulans metylfenidát je moÏné vyuÏít v léãbû ADHD. Hlavním rizikem podávání psychostimulancií je ale uspí‰ení vzniku nebo zhor‰ení tikÛ. Selegilin, inhibitor MAO-B, má rovnûÏ pﬁízniv˘ úãinek u ADHD a oproti metylfenidátu nezhor‰uje tiky. Klonidin, pouÏívan˘ pﬁedev‰ím jako
antihypertenzívum, mívá pﬁízniv˘ úãinek u pacientÛ s lehkou
ADHD a zv˘‰enou impulzivitou. Potlaãuje téÏ tiky i OCD. Ve Velké Británii je vÛbec nejãastûji pouÏívan˘m preparátem pro léãbu
TS u dûtí.(10)
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