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Pro lé!bu iCMP je mo"né pou"ít intraar-
teriální metodu a" 6 hodin od vzniku ob-
tí"í. N#které práce dokonce zva"ují pro-
dlou"ení terapeutického okna na je$t# 
více hodin. Terapeutické okno pro intra-
venózní terapii je pouze 4,5 hodiny.
V indikovan%ch p&ípadech lze zv%$it 
úsp#$nost intraarteriální terapie prove-

dením mechanické rekanalizace pomocí 
kli!ek, ko$í!k' !i extraktor' tromb', kdy 
se uzav&ená tepna mechanicky !istí spolu 
s aplikací trombolytika. Tato metoda sa-
moz&ejm# p&iná$í dal$í komplikace, ale 
m'"e ve vhodn%ch p&ípadech urychlit 
znovuprokrvení posti"en%ch !ástí moz-
ku, a tím sní"it vznik definitivní 
ischémie.
Ani u hemoragické CMP nemusí b%t in-
terven!ní radiolog bez práce. Pokud se 
proká"e, "e p&í!inou krvácení je aneurys-
ma intrakraniálních tepen, provádí inter-
ven!ní radiolog n#kdy je$t# v akutním 
stavu jeho uzáv#r koily !i spirálkami, ne-
bo( riziko opakovaného zakrvácení z ji" 
krvácejících aneurysmat je velmi vysoké. 
Samoz&ejm# !ást aneurysmat &e$í také 
neurochirurg sv%mi opera!ními metoda-
mi. Je tedy nutné u ka"dého pacienta in-
dividuáln# rozhodnout, kter% zp'sob te-
rapie bude nejvhodn#j$í.
Diagnostika a lé!ba CMP vy"aduje mul-
tidisciplinární t%m odborník', kde má 
stále nezastupitelné místo radiodiagnos-
tik. Bu) provádí sofistikovanou dia-
gnostiku na CT jako metodu první volby, 
nebo na MR, pokud to je mo"né !i vhod-

né. Do rukou zku$eného interven!ního 
radiologa pat&í lé!ba CMP zejména me-
todou intraarteriální terapie a p&ípadn# 
i provád#ní mechanické rekanalizace 
tepen, u aneurysmat naopak provádí je-
jich uzáv#ry. MUDr. Bc. Martin Horák, 
 Radiodiagnostické odd"lení 
 Nemocnice Na Homolce, Praha 
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Fenylketonurie (PKU) je d#di!ná porucha 
metabolismu fenylalaninu s incidencí asi 
1:10 000 "iv# narozen%ch d#tí. Je zp'so-
bena mutací v genu pro fenylalaninhyd-
roxylázu (PAH), která vede k poru$e p&e-
m#ny fenylalaninu na tyrozin v játrech, 
za ú!asti tetrahydrobiopterinu (BH4) jako 
kofaktoru. Nahromad#ní fenylalaninu 
v mozku naru$uje normální v%voj a vede 
k mentálnímu posti"ení a poruchám u!e-
ní. Novorozeneck% screening PKU a za-
vedení terapeutické restriktivní nízkobíl-
kovinné diety zlep$uje prognózu one-
mocn#ní a mnoho d#tí a dosp#l%ch s PKU 
má normální inteligenci. 

Na co !ekáme?
Novou nad#jí pro pacienty s tímto one-
mocn#ním je zavedení syntetické formy 
BH4, tj. sapropterin dihydrochloridu (Ku-
van; MerckSerono) do lé!by PKU. N#kte-
&í pacienti s PKU odpovídají na farmako-
logickou lé!bu BH4 redukcí fenylalaninu 
v krvi, co" umo"*uje sní"it !i dokonce 
vysadit lé!bu sm#sí aminokyselin bez fe-
nylalaninu a zv%$it obsah p&irozen%ch bíl-
kovin ve strav#. +e$tí pacienti s PKU !i 
hyperfenylalaninémií (HPA) zatím jako 
jedni z posledních v rámci Evropské unie 
na mo"nost tohoto typu farmakologické 
lé!by stále !ekají (pozn. red.: o tom, "e 
"ivot s PKU je opravdu mimo&ádn# ná-
ro!n% a nesmírn# zat#"uje nemocné a je-
jich nejbli"$í okolí, sv#d!í i p&íb#h Jak to 
vidí pacienti, kter% najdete na této stran# 
ve zvlá$tním ráme!ku).

Enzymová náhradní terapie
Bohu"el v#t$ina pacient' s klasickou 
PKU a n#kte&í s mírnou PKU nereagují 
na lé!bu pomocí BH4. Takoví by mohli 
v budoucnosti profitovat z enzymové ná-
hradní terapie. Jde o fenylalaninamo-
niaklyázu (PAL) modifikovanou polye-
tylenglykolem (PEG) ke sní"ení imuno-
genicity. Enzym se nachází v mnoha 

rostlinách, n#kter%ch plísních a bakteri-
ích. Nevy"aduje exogenní kofaktor. Fe-
nylalanin je alternativn# metabolizován 
na stopové mno"ství amoniaku a kyseli-
nu trans-sko&icovou. Náhradní enzym se 
podává 1krát t%dn# subkutánn#. Byla do-
kon!ena 1. fáze klinické studie u pacien-
t' s PKU (viz http://clinicaltrials.gov) 
pomocí rekombinantní PAL z Anabaena 
variabilis. Dávka náhradního enzymu 0,1 
mg/kg t#lesné hmotnosti v klinické stu-
dii sni"uje hladinu fenylalaninu v krvi 
o 62 procent.
Dal$í sd#lení o PKU a HPA byla na kon-
gresu zam#&ena zejména na studium ge-
nu pro fenylalaninhydroxylázu  a na me-
chanismus p'sobení BH4 na enzymovou 
aktivitu PAH. Klinická sd#lení se zab%vala 
neurologick%mi, psychologick%mi a soci-
álními v%sledky lé!by PKU. Zna!ná po-
zornost byla v#nována úprav# terapeutic-

ké restriktivní diety p&i lé!b# pomocí sap-
ropterinu a sledování biochemick%ch 
marker' (prealbumin, transferin, stopové 
prvky – zinek, selen) jako ukazatel' nu-
tri!ního stavu lé!en%ch pacient' s PKU. 
Byly p&edneseny první v%sledky dlouho-
dobého sledování pacient' s HPA a PKU 
p&i terapii pomocí BH4 se z&etelem na 
ú!innost a bezpe!nost nové lé!by. Je tedy 
z&ejmé, "e od roku 1954, kdy prof. Horst 
Bickel zavedl nízkobílkovinnou dietu 
s nízk%m obsahem fenylalaninu ve strav# 
jako lé!bu PKU, se na$im pacient'm ote-
vírají nové mo"nosti terapie. Nová lé!ba 
je finan!n# náro!ná, ale v%znamn%m zp'-
sobem ovlivní kvalitu "ivota pacient' 
s PKU. 

Doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.,
Pediatrická klinika FN Brno, 

Ambulance pediatrie a d"di!n#ch poruch 
metabolismu

Ují!dí nám v lé"b# vlak?

Efektivní diagnostika CMP

Na p!elomu srpna a zá!í jsem se zú"astnila mezinárodního kongresu SSIEM (Spole"nost pro studi-
um d#di"n$ch poruch metabolismu) v tureckém Istanbulu. %lo o ka&doro"ní setkání léka!', bio-
chemik', genetik', nutri"ních terapeutek a metabolick$ch sester z celého sv#ta, zam#!ené na d#-
di"né poruchy metabolismu. Stejn# jako v minul$ch letech jsem se i letos soust!edila na novinky 
v lé"b# fenylketonurie.

 Fenylketonurie

 Seriál o moderních zobrazovacích metodách

V Hyperfenylalaninémie
Hyperfenylalaninémie (HPA) je vzácná d!di"ná porucha metabolismu aminoky-
seliny fenylalaninu, p#i které dochází k jeho patologickému nahromad!ní v krvi 
a ostatních t!lesn$ch tekutinách. Nelé"ená HPA po%kozuje mozek, postihuje du-
%evní v$voj dít!te a vede k t!&ké retardaci. P#i její nejt!&%í form! – fenylketonurii 
– dochází také k vylu"ování metabolit' p#ebyte"ného fenylalaninu mo"í, která 
mívá zvlá%tní, jakoby „my%í“ zápach. 

V Jak to vidí pacienti
Dieta u PKU je více ne" p#ísná, je to ka"dodenní t$"ká bitva. 
Man"el%m Hru&kov'm, kte#í "ijí u Vala&ského Mezi#í!í, se na-
rodila nemocná dcerka Linda. Zde je jejich p#íb$h.
Malé Lind! byl, jako ka&dému jinému novorozenci, za n!kolik dní po porodu pro-
veden standardizovan$ kontrolní test a za pár t$dn' byla potvrzena diagnóza 
hyperfenylalaninémie (HPA). „Byl to pro nás s man&elem neskute"n$ %ok. Zatímco 
si v!t%ina rodi"' u&ívá prvních krásn$ch radostí s novorozen!tem, my jsme nic 
takového neza&ili. Chvilku nám trvalo, ne& jsme si skute"n! uv!domili záva&nost 
její nemoci a co to pro nás v%echny bude znamenat,“ #íká maminka Katka. Za"ala 
série nekone"n$ch vy%et#ení a "ast$ch náv%t!v Brna, konkrétn! Ambulance pe-
diatrie a d!di"n$ch poruch metabolismu Pediatrické kliniky zdej%í Fakultní ne-
mocnice v (ernopolní. 

Co nejmén$ fenylalaninu
Rodina si postupn! zvykla na v$lety do Brna, frekvence náv%t!v se po n!kolika 
letech sní&ila. Dnes jezdí na kontroly v p'lro"ních intervalech, malé Lind! je zde 
v&dy provedena série vy%et#ení. Stanoví se hladiny fenylalaninu, kter$ se p#i %pat-
n! lé"ené HPA m'&e v t!le nebezpe"n! hromadit. Podle v$sledk' se upraví lé"ba 
– Hru%kovi se dozv!dí, co p#esn! a v jakém denním mno&ství m'&e jejich dcera 
dal%í p'lrok ka&d$ den zkonzumovat. Mohou to b$t jen takové potraviny, které 
mají minimální "i nejlépe &ádn$ obsah fenylalaninu. Linda má je%t! „%t!stí v ne-
%t!stí“ – trpí leh"í formou onemocn!ní, m'&e tedy jisté denní minimální mno&ství 
b!&né stravy sníst. Bez omezení m'&e v sou"asnosti alespo) ovoce a zeleninu (li-
dé s t!&%í formou nemohou ani to), nesmí se ale p#ejíst. Momentáln!, samoz#ejm! 
po p#ísném navá&ení, m'&e ka&d$ den zkonzumovat asi 1 rohlík a 1 bíl$, smeta-
nov$ jogurt. K tomu musí ka&d$ den vypít p#esné mno&ství (te* jsou to 3krát den-
n! 2 dl) speciální, pr'myslov! vyráb!né aminokyselinové sm!si, na kterou by si 
"lov!k zvykl$ jíst „bez omezení“ opravdu jen t!&ko p#ivykal. 

M%"eme jen !ekat
Oba rodi"e stále studují internet a p#ed n!kolika lety narazili na mimo#ádn! zají-
mavou informaci o novém léku. Jeho ú"innou látkou je tetrahydrobiopterin (BH4), 
je to vlastn! molekula, která „posiluje“ fungování naru%eného enzymu, je jeho 
kofaktorem. Zjednodu%en! #e"eno – ne v%ichni nemocní jej mohou dostávat, n!-
kte#í na n!j nejsou vnímaví. Ti, kter$m je to v%ak dop#áno, za&ívají d#íve nemysli-
telné. Mohu za"ít jíst potraviny, na které je%t! p#ed n!kolika lety nesm!li ani po-
myslet. „Zajásali jsme, kdy& paní docentka ov!#ila, &e na%e Linda na BH4 v$born! 
odpovídá. Mohla by jíst maso a lu%t!niny bez zvlá%tních omezení, získala by ko-
ne"n! nové chut! a v'n!, omezila by ten hrozn$ stereotyp. Ná% &ivot by dostal 
úpln! jin$ rozm!r, nemuseli bychom jí tak odpírat a nemusela by b$t pod tak p#ís-
nou kontrolou. Lék navíc nemá &ádnou chu+, v$born! se rozpustí ve vod! a dít! 
jej bez problém' vypije,“ #íká Michal Hru%ka. Má to ale há"ek – zatímco v okolních 
zemích u& nemocní lék k dispozici mají a jejich léka#i jej mohou p#edepisovat, 
ú#ední #ízení neboli projednávání ceny a úhrady BH4 u nás stále b!&í a nabírá ne-
skute"né zpo&d!ní. „I na Slovensku se u& lé"ba rozjela, my stále jen "ekáme a "e-

káme. Absolutn! nechápeme p#ístup na%ich ú#ad'. Ná% &ivot je opravdu velmi 
t!&k$, to si málokdo umí p#edstavit, moc bychom si jej cht!li trochu usnadnit, 
a jsme odsouzeni k "ekání. Do budoucnosti hledíme s nad!jí, ale ta bezmoc je 
frustrující,“ dopl)uje paní Hru%ková. Mo&ná tu%íte, pro" je proces schvalování ce-
ny a úhrady ji& registrovaného a z#ejm! p#evratného lé"iva práv! v tomto p#ípad! 
tak zdlouhav$. Nap#íklad diabetik' u nás &ije kolem 750 tisíc, n!kolik desítek tisíc 
jich je organizováno a mluví siln$m hlasem, kter$ ú#ady nemohou ignorovat. Jak 
si ve srovnání s nimi stojí rodiny nemocn$ch, jako je malá Linda? Je jich opravdu 
tak málo a jejich choroba je vá&n! natolik raritní, aby museli b$t tímto zp'sobem 
nadále p#ehlí&eni a jejich zájmy a pot#eby ignorovány? red

Standardním testem prochází ka$d# novorozenec. Foto: Profimedia

Linda Hru%ková s maminkou. Foto: archiv ZN

Akutní CT mozku – hemoragická CMP p&i 
hypertenzi – masivní krvácení do levé he-
misféry mozku zejména frontáln" (%ipka) 
s prora$ením krve do komorového systé-
mu (dv" %ipky). Snímek: archiv autora

Akutní CT mozku – hemoragická CMP – 
 krvácení do pontu, ulo$ené více vpravo.
Snímek: archiv autora
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