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ÚVOD
Tento dokument vznikl pro možnost snadného a přehledného přístupu ke klíčovým doporučením
dokumentu KKNEU0030 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis, který je v plné
odborné verzi dostupný na https://kvalita.nrc.cz/standardy/.
Dokument je určen lékařům níže uvedených oborů, dále pracovníkům zdravotních pojišťoven,
studentům zdravotnických oborů.
Obory, kterých se KS týká: 209 – Neurologie, 001 – Všeobecný praktický lékař, 705 – Oftalmologie
Doporučená doba účinnosti dokumentu je dva roky od data vydání, kterým je u tohoto dokumentu
leden 2012. V případě potřeby může být dokument aktualizován dříve. Za sledování aktuálnosti KS
je po dobu této účinnosti odpovědná jeho garantka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
(eva.havrdova@gmail.com).

KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ
Ke klasifikaci vydaných doporučení terapeutických intervencí byl použit systém doporučený EFNS Task
Force [3] s modifikací dle SIGN.

Klasifikace průkaznosti studií (kvalita důkazu)
Třída I

Prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná klinická studie s dostatečným počtem pacientů se
skrytým hodnocením cílového parametru (outcome) provedená v reprezentativním vzorku
populace
nebo
systematická analýza (review) prospektivních randomizovaných kontrolovaných studií se skrytým
hodnocením cílového parametru v reprezentativní populaci.
Požadavky vyžadované u provedených studií:
(a) skrytá randomizace
(b) jasná definice primárního cíle (outcome)
(c) jasná definice vylučujících a vstupních kritérií
(d) přihlédnutí ke ztrátám (dropouts) a výměnám mezi skupinami (crossovers) včetně nízkého
počtu takto postižených případů, který by snížil potenciál pro zkreslení (bias)
(e) základní charakteristiky porovnaných souborů jsou uvedeny, přibližně ekvivalentní nebo jsou
případné rozdíly adekvátně statisticky korigovány

Třída II

Prospektivní kohortová párovaná studie v reprezentativní populaci se skrytým hodnocením
cílového parametru, které splňují požadavky a-e
nebo
randomizované, kontrolované studie v reprezentativní populaci, které nesplňují kritéria a-e.

Třída III

Všechny další kontrolované studie (včetně dobře definovaných kontrol přirozeného průběhu či
pacientů sloužících jako vlastní kontroly) v reprezentativní populaci, kde hodnocení cílového
parametru je nezávislé na léčbě pacienta

Třída IV

Průkaz z nekontrolovaných studií, případových studií či názoru expertů

Klasifikace doporučení (síla doporučení)
Úroveň A

(zhodnocené jako efektivní, neefektivní či škodlivý postup) vyžaduje nejméně jednu
přesvědčivou studii třídy I nebo dvě konzistentní a přesvědčivé studie třídy II

Úroveň B

(pravděpodobně efektivní, neefektivní či škodlivý postup) vyžaduje nejméně jednu přesvědčivou
studii třídy II study nebo naprostý průkaz třídy III

Úroveň C

(možná efektivní, neefektivní nebo škodlivý postup) vyžaduje nejméně dvě přesvědčivé studie
třídy III

Úroveň D*

úroveň správné klinické praxe „Good practice point“: průkaz třídy IV

*modifikováno dle SIGN, 2002
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PŘEHLED DOPORUČENÍ
Pořadí

Doporučení

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

Kvalifikační a technické požadavky
1.

Diagnostiku a léčbu RS a NMO je vhodné konzultovat v Centrech
pro demyelinizační onemocnění.

IV/D

-

2.

U pacientů s prvními klinickým příznakem (klinicky izolovaným
syndromem) svědčícím pro vážné podezření na možnost rozvoje
definitivní RS, s RS v remitentním stadiu a u pacientů s NMO je
vedena léčba a dispenzarizace v Centrech pro demyelinizační
onemocnění.

IV/D

-

Proces péče
Diagnostika
3.

Typickými symptomy podezřelými z RS jsou optická neuritida,
poruchy čití, centrální poruchy hybnosti, centrální vestibulární
syndrom, mozečkový syndrom, poruchy okulomotoriky,
sfinkterové a sexuální poruchy. Mezi nespecifické příznaky patří
deprese, únava, bolest centrálního původu a poruchy kognice.

IV/D

[16, 17]

4.

V případě podezření na RS je potřeba provést co nejdříve
diagnostiku, aby mohla být zahájena léčba modifikující přirozený
průběh onemocnění.

III/C

[14]

5.

Pokud jsou příznaky typické a jsou vyloučeny jejich jiné příčiny,
diagnóza RS je potvrzena průkazem diseminace v prostoru a
diseminace v čase, především pomocí MR.
(viz příloha č. 1 Diagnostická kritéria RS1)

IV/D

[18]

6.

Pokud dominuje těžká či oboustranná optická neuritida a/nebo
transverzální myelitida, je nutné vyšetření protilátek proti
aquaporinu v séru a MR míchy k průkazu onemocnění ze širšího
spektra NMO poruch. (viz příloha č. 2 Diagnostická kritéria
NMO1)

I/A

[11]

7.

V rámci diferenciální diagnostiky musí být vyloučeny jiné
nosologické jednotky vysvětlující pacientův klinický nález.
(viz příloha č. 3 Diferenciální diagnostika1)

IV/D

[5]

I/A

[1, 2]

Léčba
8.

1

Akutní ataka RS a NMO, definovaná jako nové nebo rekurentní
symptomy trvající déle než 24 hodin (včetně paroxysmálních
symptomů) v nepřítomnosti horečky nebo infekčního
onemocnění, je léčena intravenózním či perorálním
methylprednisolonem v dávce 3–5 g. Při nedostatečném efektu
lze použít výměnnou plazmaferézu.
(viz příloha č. 4 Léčebná schémata1)

Viz odborná část KS na https://kvalita.nrc.cz/standardy/
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Pořadí

Doporučení

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

9.

Léčba RS léky modifikujícími onemocnění (interferon beta,
glatiramer acetát) má být zahájena co nejdříve, a to jak
u klinicky izolovaného syndromu (prvních příznaků suspektních
z RS), tak u remitentního průběhu choroby.
(viz příloha č. 4 Léčebná schémata1)

I/A

[6, 13]

10.

Efekt léčby je monitorován v pravidelných intervalech, zpočátku
3 měsíce, při stabilizaci choroby 6 měsíců. Nedostatečný efekt
léků modifikujících onemocnění je charakterizován trvající
aktivitou choroby (neklesající počet relapsů, progrese invalidity,
aktivita na MR). U interferonu beta může být efekt léčby
modifikován tvorbou neutralizačních protilátek. Při opakovaně
vysokém titru protilátek vyšetřených v akreditované laboratoři je
doporučena změna léčby. Při intoleranci interferonu beta či
glatiramer acetátu lze užít IVIG3 v souladu s mezinárodními
doporučenými postupy léčby.

II/B

[10]

11.

Při trvající aktivitě choroby je třeba léčbu eskalovat.
a) Lékem volby je natalizumab nebo fingolimod 2.
b) Při jejich selhání definovaném jako pokračující aktivita
choroby dokumentovaná neklesajícím počtem relapsů, progresí
invalidity či aktivitou na MR lze použít pulsní podání
mitoxantronu ev. cyklofosfamidu3. (viz příloha č. 5
Farmakovigilance při léčbě natalizumabem a imunosupresivy 1)

III/C

[11]

12.

Dojde-li k přechodu do sekundární progrese
a nejsou již přítomny ataky, lze léky modifikující přirozený
průběh choroby vysadit. Krátkodobě lze zkusit imunosupresivní
režimy nebo IVIG3, stejný postup lze krátkodobě zkusit
i u primární progrese. (viz příloha č. 4 Léčebná schémata1)

IV/D

[12, 15,
20]

13.

Léčba první linie k prevenci další ataky NMO sestává z podání
azathioprinu3 a prednisonu, v druhé linii lze užít rituximab nebo
cyklofosfamid3, methotrexát, mitoxantron, mykofenolát mofetil3,
jako třetí linii IVIG3 a methotrexát, pro eskalaci intermitentní
režim výměnné plazmaferézy.
(viz příloha č. 4 Léčebná schémata1)

IV/D

[8, 11]

14.

V jakémkoli stadiu nemoci je třeba poskytovat symptomatickou
terapii (ovlivnění poruch chůze, spasticity, deprese, bolesti,
sfinkterových a sexuálních poruch) včetně odborné rehabilitace
a psychoterapie. (viz příloha č. 6 Symptomatická terapie1)

III/C

[7]

15.

Doporučená režimová opatření zahrnují prevenci infekcí,
suplementaci vitaminu D a péči o fyzickou a psychickou kondici.

IV/D

[16, 17]

16.

Cílem léčby je oddálení invalidity, co nejdelší udržení
práceschopnosti a soběstačnosti.

IV/D

[16]

I/A

-

Výsledky
17.

Pro zajištění efektivní léčby je vhodné sledovat doporučené
ukazatele kvality a výkonnosti.

2

V době vydání tohoto klinického standardu není stanovena úhrada od zdravotních pojišťoven.
Jedná se o indikaci, která není v souladu se souhrnem údajů o přípravku (SPC) v době vydání tohoto klinického standardu,
i když jsou tyto léčebné přípravky součástí mezinárodních doporučených postupů (viz odkazy na literaturu č. 10, 15, 19).
3
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Pořadí
18.

Doporučení
Zajištění registru a sběru dat je nezbytné pro zpracování
potřebného spektra ukazatelů a je určeno pro Centra
pro demyelinizační onemocnění

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

IV/D

[9]

Koncentrace péče
19.

Koncentrace diagnostiky, léčby a následné péče v Centrech
pro demyelinizační onemocnění.

IV/D

-

20.

Doporučuje se komparativní hodnocení výsledků léčby
mezi jednotlivými specializovanými pracovišti se srovnáním
se zahraničím.

IV/D

-
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