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I.	Nervosvalová onemocnění postihují periferní část motorického systému nervové soustavy anebo svalovou tkáň. Nejčastěji jde o postižení některé části motorické jednotky. Motorická jednotka je definována jako základní funkční a strukturální prvek hybné soustavy. Sestává z motoneuronu, který je v předním rohu míšním, z jeho axonu, který se terminálně větví a ze svalových vláken, se kterými tento rozvětvený axon vytváří nervosvalové spojení. Podle toho, která část motorické jednotky je postižena rozlišujeme svalová onemocnění. Nejčastěji je postižení lokalizováno v průběhu axonů a v tomto případě jde o etiologicky bohatou skupinu mononeuropatií a polyneuropatií. Méně často dochází k lézi motoneuronů v předních rozích míšních (spinální amyotrofie a amyotrofická laterální skleróza) nebo k poruše nervosvalové ploténky (myastenia gravis a jiné myastenické syndromy). Z primárních svalových postižení jsou nejčastější myositidy a endokrinní myopatie, ostatní myopatie jsou vzácnější a některé se typicky projevují již v dětském věku.
II.	Společným znakem všech nervosvalových onemocnění je svalová slabost. Anamnesticky i při vyšetření pátráme po doprovodných příznacích jako jsou poruchy citlivosti, bolest, změny svalového tonu, změny šlachosvalových reflexů a důležitá je i distribuce onemocnění.
Viz tabulka
V diferenciální diagnostice je nutné využívat kromě klinického vyšetření i testů laboratorních (FW, CRP, protilátky, svalové enzymy) elektrofyziologických (EMG, EP) a zobrazovacích metod (CT, MRI, MR spektroskopie). Stále více se uplatňují genetická vyšetření. Diagnosa by měla být určena v centrech pro nervosvalová onemocnění nebo na neurologickém oddělení s kvalitní EMG laboratoří.
Pro diagnostickou rozvahu je potřeba charakterizovat jednotlivé skupiny onemocnění:
1.	Onemocnění předních rohů míšních.
Jde o výhradně motorickou poruchu bez sensitivních příznaků a dominuje svalová slabost a atrofie obvykle s převahou na akrech končetin. Spinální svalové atrofie (SMA) jsou vrozené poruchy a mohou začít v dětství i v dospělosti. Čím později začínají tím je průběh pomalejší a benignější. Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je onemocnění dospělých, nejčastěji ve věku 50 – 70 let. Začíná obvykle svalovou slabostí a atrofiemi na rukou, kde může být i asymetrický nález. Může začít i postižením bulbárních svalů, které vede k dysartrii a poruchán polykání. Citlivost je neporušena. Onemocnění progreduje rychle a nemocní umírají do 2 – 5 let od vniku prvních příznaků.
Elektromyografické (EMG) vyšetření bývá charakteristické a pro určení diagnózy důležité. Ukazuje úbytek motorických axonů v periferních nervech na horních i dolních končetinách v důsledku zániku motoneuronů. Senzitivní vedení je zcela normální. Ve svalech je typický chronický neurogenní nález s větším množstvím denervačních změn u ALS na rozdíl od SMA.
U ALS se podává riluzol, který zpomaluje průběh onemocnění. Ostatní léčba je pouze symptomatická, je však vhodná dispenzarizace na specializovaném pracovišti.
2.	Polyneuropatie
Polyneuropatie postihuje motorická i senzitivní vlákna, a proto se obvykle projeví slabostí akrálních svalů, jsou však přítomny i sensitivní poruchy také s akrální distribucí („rukavicové“, „ponožkové“ hypestesie). 
U vrozených polyneuropatií je porucha citlivosti v subjektivní méně vyjádřena, protože choroba se vyvíjí od dětství a pacient se na postižení zčásti adaptuje. Geneticky jde o celou skupinu onemocnění obvykle s velmi pomalou progresí a variabilním postižením někdy více motorických jindy sensitivních nebo vegetativních vláken. Někdy s větší, jindy s menším vyjádřením svalových atrofií.
Získané polyneuropatie mají nejrůznější etiologii. Nejčastější je diabetická neuropatie, která někdy může být i prvním příznakem DM II. typu. Obvykle jde o senzitivně-motorickou distální symetrickou polyneuropatii, lze se však setkat i s proximální asymetrickou neuropatií, kde bývají průvodním znakem bolesti, nemoc se vyvíjí rychleji a při adekvátní léčbě dochází k regresi. Polyneuropatie může být průvodním příznakem při onemocnění ledvin a jater a u endokrinopatií.
Ze zánětlivých polyneuropatií je nejčastější akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (AIDP). Jde o autoimunní onemocnění, které probíhá jako syndrom Guillain-Barre (GB). Často předchází respirační nebo gastrointestinální infekce. Na začátku se mohou objevit akrální parestesie a postupně se vyvíjí slabost svalová, která obvykle postupuje ascendentně během několika týdnů. Onemocnění se zastaví na různém stupni postižení a asi po měsíci slabost postupně ustupuje. Někdy přetrvává lehký reziduální nález. Někdy onemocnění probíhá perakutně slabost rychle přechází na horní končetiny, může postihnout i dýchací svaly. Mohou být postiženy i vegetativní nervy a onemocnění se pak projevuje poruchami peristaltiky a život ohrožujícími arytmiemi. V případě perakutního průběhu je nutná rychlí hospitalizace na neurologické JIP nebo na ARO. Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP) má rozvoj příznaků delší – více než 3 měsíce, regrese je obvykle neúplná a bývají časté relapsy. 
Diagnostika zánětlivých polyneuropatií je založena na likvorovém a elektromyografickém vyšetření. Léčba je u lehkých forem symptomatická u těžších jsou nutné imunosupresivní dávky imunoglobulinů, případně plasmaferesa. U chronických forem pak také opakované infusní dívky kortikosteroidů a dlouhodobá imunosuprese. 
Toxické neuropatie se objevují při exposici těžkých kovů, organických rozpouštědel a při chronickém podávání některých léků (cytostatika, PAS apod.)
3.	Mononeuropatie
Mononeuropatie postihují inervační oblast jednoho nervu. Může jít i o nerv hlavový, z nichž bývají nejčastěji postiženy nervy okohybné a nerv lícní. Poruchy okohybných nervů způsobují diplopii, paresa lícního nervu se projevuje postižením mimického svalstva příslušné poloviny obličeje. Mohou mít původ traumatický, endokrinní nebo kompresivní. Příkladem kompresivní neuropatie je velmi častý syndrom karpálního tunelu s postižením nervus medianus v zápěstí. Onemocnění se projevuje zpočátku nočními parestesiemi v 1. až 3. prstu, později atrofií tenarových svalů a hypestesií na 1. až 3. prstu a na polovině prstu čtvrtého. Přesto, že motorické postižení se týká jen m. abductor pollicis brevis a opponens pollicis, ruka ztrácí obratnost zejména pro jemnou činnost, pro kterou je potřeba dobrá citlivost prstů. Je nutno pokud možno odstranit příčiny útlaku, při rehabilitaci se snažit o mobilizaci kloubu zápěstí, pomoci může i ortéza. Nejspolehlivější léčbou je chirurgická revize nervu a jeho uvolnění. Nervus radialis obtáčí na paži humerus a v tomto místě je náchylný k poranění tlakem. Obvykle jde o krátkodobou paresu extensorů ruky a prstů, která během několika dní až týdnů rychle odezní. Nervus ulnaris bývá postižen v oblasti sulcus nervi ulnaris v lokti a dochází k parese drobných svalů ruky. Podobně je fragilní nervus peroneus za hlavičkou fibuly. Bývá postižen zejména u hubených lidí při delší práci v dřepu (práce na zahradě, kladení podlahových krytin). Každá mononeuropatie vyžaduje neurologické vyšetření a po třech týdnech EMG. Na základě EMG vyšetření lze zjistit, jde o kompletní nebo částečnou lézi nervu, její lokalizaci a většinou odhadnout prognózu.  
4.	Poruchy nervosvalového přenosu
Nejčastější onemocnění nervosvalového přenosu je myastenie gravis. 
Incidence má maximum ve třetí dekádě, častější je, zvláště u mužů, i v 6. 7. dekádě. Projevuje se slabostí a únavností, která se zhoršuje aktivitou, obvykle v průběhu dne. Často je patrná ptosa a diplopie. V 15 % jsou příznaky pouze v extraokulárních svalech.
Pokud se projeví diplopií není porucha obvykle isolována na jeden kraniální nerv a nikdy nezpůsobuje změnu velikosti zornice. Od kraniální neuropatie jí odlišuje fenomén únavy: Pohled vzhůru na výdrž, postupně se příslušný bulbus uchyluje.
Při obrně svalů měkkého patra dochází k typické nasolalii, která se zhoršuje při delším hlasitém mluvení. Dochází k poruchám polykání, případně i únavnosti žvýkacích svalů - nemocní si někdy při kousání pomáhají rukou. Únavnost se projevuje i v šíjových svalech. Končetinové svaly jsou postiženy v dalším průběhu onemocnění a je převaha postižení proximálního svalstva končetin. Zpočátku jsou obtíže nekonstantní a jsou i období pocitu plného zdraví. Jindy je průběh s rychlou progresí a hrozí nebezpečí nedostatečné ventilace plicní.  
Oftalmoplegie může být i u hyperthyreosy a obě onemocnění mnohou být i současně. V diferenciálně diagnostické úvaze je třeba pamatovat na to, že může jít také o mononeuropatii okohybných nervů anebo postižení internukleární u drobných kmenových iktů. U kmenových iktů může být současně i bulbární symptomatika - poruchy polykání a dysartrie.
Pro diagnostiku je důležitý průkaz protilátek proti acetylcholinovým receptorům a velmi charakteristické EMG vyšetření.
CT mediastina ke zjištění thymomu nebo hyperplasie thymu
V léčbě se začíná podáváním blokátorů cholinesterázy. Obvykle je indikována thymektomie, která může vést k trvalé kompensovanému stavu. Někdy je nutná imunosuprese a plasmaferesou se řeší akutní stavy nebo je přípravou pro pozdější thymektomii.
5.	Myopatie – primární svalová onemocnění
Svalovou slabostí se projevují také myopatie. Část z nich - dystrofie - začínají často už v dětském věku, vzácněji až v dospělosti. Onemocnění a subjektivní příznaky slabosti jsou v tomto případě s velmi pomalou progresí není kolísání obtíží, nejsou remise. Mohou být delší období stabilisace onemocnění. Postiženy jsou obvykle proximální svaly horních a dolních končetin. Diagnosticky je nejdůležitější elektromyografické vyšetření.
Zánětlivé myopatie - myositidy jsou onemocnění dětského i dospělého věku. Jsou to nejčastější onemocnění svalu. Obvykle mají remitující průběh, někdy je slabost provázena bolestivostí. V případě dermatomyositidy jsou časté i kožní zánětlivé projevy, charakteristické například motýlovým exantémem v obličeji.
Slabost nejčastěji bývá v proximálních svalech horních i dolních končetin. V případě remitujícího průběhu se lokalizace může měnit a postižení může být i asymetrické.
Pro diagnostiku je rozhodující elektromyografie, imunologické vyšetření a vyšetření svalových enzymů.
Léčba je imunosupresivní a musí být dlouhodobá.

III.	 Prognóza.
Degenerativní onemocnění obvykle mají trvalou progresi. Velmi rychlý průběh, obvykle 2-5 let má amyotrofická laterální sklerosa, zatímco u ostatních onemocnění předních rohů míšních je tím lepší prognosa, čím později onemocnění začíná. Progresivní svalová dystrofie vede ke smrti do 20 let věku, u ostatních myopatiií nemusí být život omezen. Těžší příznaky mají myopatie s autosomálně recesivní dědičností. U zánětlivých onemocnění je možná kompletní úprava bez recidivy, ale jsou i chronické recidivující neuropatie a myositidy anebo akutní život ohrožující stavy.
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potvrzení diagnosy
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polyradikuloneuritis
fascikulace
hyperreflexie
hyporeflexie
hypestesie
lumbální punkce
myopatie
EMG
metabolická porucha
myositis
diabetická neuropatie
polyneuropatie
ALS
akutní
akutní
chronická
akutní
chronická
povšechná
proximální
biochemii
svalová slabost
distální



