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N E U R O LO G I C K Á  K L I N I K A  
L É K A Ř S K É  FA K U LT Y  
U N I V E R Z I T Y  PA L AC K É H O  
A  FA K U LT N Í  N E M O C N I C E  
V  O LO M O U C I 

C E N T R U M  P R O  D I AG N O S T I K U 
A  L É Č B U  D E M Y E LI N I Z AČ N Í C H 
O N E M O C N É N Í  ( C D E M O )

Rekonstrukce CT vyšetření plic Rekonstrukce CT vyšetření plic 
Rekonstrukce CT vyšetření plic 

Na poli diagnostiky a terapie Olomoucké centrum  
pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění  
úzce spolupracuje s těmito klinikami a ústavy: 

• Oční klinika LF UP a FN Olomouc:  
      prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D.  
– záněty očních nervů, autoimunitní záněty  
   předního segmentu
• Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc:  
      prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.  
– neuroradiologie, MR vyšetření mozku a míchy,  
      MS protokol, klinické hodnocení léků
• I. interní klinika LF UP a FN Olomouc:  
      prim. doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.  
– arytmologická problematika terapie fingolimodem
• II. interní klinika LFUP a FN Olomouc:  
     doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.  
– gastroenterologická problematika 
• III. interní klinika LF UP a FN Olomouc:  
     doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.  
– osteocentrum, systémová onemocnění pojiva
• III. interní klinika LF UP a FN Olomouc:  
     doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.  
– endokrinologická specializovaná ambulance
• Urologická klinika LF UP a FN v Olomouci:  
     doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.  
– videourodynamické vyšetření, specifické  
   terapeutické postupy detruzoro-sfinkterické  
   dyssynergie
• Porodnicko-gynekologická klinika:  
     doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
– rizikové gravidity 
• Kožní klinika LF UP a FN Olomouc:  
      prim. MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.  
– preventivní dermatologie, klinické hodnocení léků
• Klinika plicních nemocí a TBC:  
      prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.  
– spirometrie, klinické hodnocení léků
• Oddělení rehabilitace LF UP a FN:  
      prim. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. 
– neurorehabilitace 
• Fakulta tělesné kultury LF UP:  
     doc. MUDr. Michal Mayer, CSc.  
– fyzioterapie
• RL-Corpus s.r.o., Olomouc:  
      Bc. Věra Kováčiková-Skaličková  
– fyzioterapie Vojtovou metodou 
• Klinika psychiatrie LF UP a FN:  
      prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
– psychiatrie; sexuologická ambulance:  
      MUDr. Jarmila Šmoldasová
• Ústav klinické psychologie LF UP a FN:  
      prim. MUDr. Naděžda Dařílková 
– psychologická a psychosociální problematika
• Oddělení klinické logopedie FN:  
      prim. PædDr. Miloslava Čecháčková 
– logopedie a terapie poruch řeči
• Ústav alergologie a klinické imunologie LF UP a FN   
      Olomouc: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.  
– imunologické vyšetření a léčba imunodeficitů,  
   únavového syndromu
• Ústav Imunologie LF UP Olomouc:  
      prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.  
– imunogenomika, imunomodulace
• Oddělení klinické biochemie LFUP a FN Olomouc:  
      prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. 
– biochemická likvorová analýza
• Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov:  
      prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem  
– likvorová analýza specifických proteinů
•    Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii  
     Topelex s.r.o.: prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc. 
– analýza oligoklonální syntézy IgG a specifických  
   biomarkerů

Magnetická rezonance (MR)

MR je moderní neinvazívní, bezpečná a zcela bezbolestná vy-
šetřovací metoda, která využívá působení silného magnetického 
pole. Na rozdíl od CT (počítačové tomografie) nezatěžuje orga-
nismus ionizujícím zářením. MR je základní a nezbytnou metodou 
používanou k diagnostice demyelinizačních onemocnění, po nit-
rožilním podání kontrastní látky (Gadolinia) lze posoudit recentní 
zánětlivou aktivitu onemocnění.

Při vyšetření je pacient položen do „tunelu“, který se nachází  
v prstenci přístroje. Vzhledem k silnému magnetickému poli je 
nutné odložit veškeré kovové předměty ze svého těla. Vyšetření 
MR nemohou podstoupit nemocní s kovovými implantáty (kloub-
ní náhrady, kovové cévní svorky, výztuže cév, kochleární (ušní) 
implantáty) nebo kardiostimulátory.

Lumbální punkce a vyšetření mozkomíšního moku – likvoru

Vyšetření mozkomíšního moku probíhá v likvorové laboratoři Neu-
rologické kliniky ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie 
FNOL. Likvor je čirá, bezbarvá tekutina, která cirkuluje mezi moz-
kovými komorami, centrálním míšním kanálkem a prostorem mezi 
mozkem a míchou a jejich obaly. Likvor se získává lumbální punk-
cí. Likvor je vyšetřován současně se sérem. 

Provádí se zpravidla vsedě na lůžku, přičemž lékař po před-
chozí dezinfekci oblasti bederní páteře zavede za sterilních kautel  
do páteřního kanálu dutou jehlu, kterou odebere vzorek mozko-
míšního moku. Mícha končí u druhého bederního obratle a jehla se 
vpichuje mezi 4. a 5. event. 3. a 4. obratel, takže nehrozí poško-
zení míchy. Ojediněle je možno zavadit o nervový kořen prochá-
zející páteřním kanálem, což způsobí přechodnou bolest v dolní 
končetině.
 
Zrakové evokované potenciály (VEP)

Jedná se o elektrofyziologickou neinvazivní vyšetřovací metodu, 
která hodnotí charakter nervových signálů, jež vznikají v mozku 
jako reakce na přesně definované vnější zrakové podněty. Analý-
za je založena na vyhodnocování času mezi podnětem a odpovědí 
nervového systému. U RS často nacházíme prodloužení laten-
ce vlny P100, které může odhalit klinicky němé postižení zrakové 
dráhy, především zrakového nervu.

Na vlasatou část hlavy se přiloží malé elektrody. Výstup je při-
pojen k počítači, který zpracovává reakce na zrakové podněty 
představující střídající se tmavé a světlé pole šachovnice.

 
PACIENTI

Ordinační doba specializovaných ambulancí MS centra je:

pondělí až pátek od 8.30 do 15.00 hod. 

Do Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky: 
+420 588 443 437 (sestra Monika Košťálková 
nebo sestra Lenka Kalandrová) nebo písemně na adrese: 

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, 
Neurologická klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc 

K prvnímu vyšetření potřebuje pacient doporučení praktického  
lékaře nebo neurologa, vč. výsledků provedených vyšetření,  
zejména MRI (popis nebo CD s nahranými scany) 
a mozkomíšního moku. 

PACIENTSKÉ ORGANIZACE

Pacientům s RS v České republice pomáhá v první řadě Unie 
Roska, která ve své činnosti navázala na spolky (kluby) Roska 
vznikající v ČR od roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis (MS) 
společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její 
evropské platformy EMSP při EU. Sdružení působí ve všech 14 
krajích ČR a má více než 3 000 členů. 

Další organizací především mladých pacientů s RS je Sdružení 
mladých sklerotiků (klub SMS). 

MS centrum Olomouc pořádá pro pacienty semináře a vzdělá-
vací akce, často např. v rámci jejich rekondičních pobytů.

 

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (CDEMO, 
Centrum) Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci se zabývá 
diagnostikou, léčbou, konziliární a superkonziliární péčí o nemocné  
trpící demyelinizačními onemocněními centrálního nervového systému 
mu (CNS), převážně roztroušenou sklerózou (RS, multiple sclerosis – MS).

MS centrum v Olomouci bylo zřízeno ministerstvem zdravotnictví r. 1995 
za účelem poskytování nadregionální a prvotřídní péče o pacienty s RS.  
Centrum v současnosti sleduje přes 2000 pacientů s tímto závažným  
onemocněním CNS. Řadí se společně s MS centrem Neurologické kliniky  
1. LF UK a VFN v Praze k předním centrům v ČR umožňujícím časnou  
diagnostiku a terapii RS.

Léčba v Centru zahrnuje moderní účinné imunomodulační a imunosu-
presivní terapeutické postupy. Jedná se především o léčbu biologickou 
zahrnující tzv. léky ovlivňující onemocnění (disease modifying drugs, DMD) 
– DMD 1. linie – zejm. interferon beta 1b, interferon beta 1a, glatiramer 
acetát a DMD 2. linie – především monoklonální protilátku natalizumab  
a imunomodulans fingolimod. Z léčby profitují jak pacienti v časné fázi 
onemocnění po první demyelinizační příhodě ve stadiu klinicky izolova-
ného syndromu – CIS (clinically isolated syndrom), tak pacienti ve fázi 
relabující-remitující. U primárně a sekundárně progresivní formy RS  
se podává kombinovaná perorální imunosupresivní terapie nebo pulsní 
imunosupresivní terapie, a to cyklofosfamidem (Harvardské schéma) nebo 
mitoxantronem (Hartungovo, event. Edanovo schéma). Variantou je podá-
vání pulzů intravenózních kortikoidů, u imunosuprimovaných nemocných  
s recidivujícími infekty pak aplikace intravenózních imunoglobulinů.

Olomoucké nadregionální univerzitní MS centrum disponuje moder- 
nmi postupy léčby spasticity. Ve spolupráci s Centrem pro léčbu spas-
ticity Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc lze aplikovat botuloto-
xin do spastických svalů. Spolupráce s Neurochirurgickou klinikou LF UP  
a FNOL umožňuje u pacientů s jinak obtížně ovlivnitelnou spasticitou  
převážně dolních končetin implantaci baklofenové pumpy.

Centrum využívá diagnostický komplement Neurologické kliniky, přede-
vším likvorovou a elektrofyziologickou laboratoř.

Výzkum
Hlavním zaměřením centra v oblasti výzkumu je na oblast neu-
roimunologie a likvorologie. Mezi stěžejní oblasti výzkumu patří 
výzkum intratékální syntézy imunoglobulinů, zánětlivých a neuro-
degenerativních parametrů v likvoru pacientů s RS.  
Centrum se účastní mezinárodních klinických studií.

1) Změny vzorce oligoklonálních pásů v likvoru u nemocných  
      s RS během terapie DMD.
2) Intratékální syntéza IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou
     Vyšetření markerů zánětu a neurodegenerace v likvoru.
3) Změny hodnot likvorových markerů zánětu   
      a neurodegenerace vlivem terapie fingolimo dem.
4) Změny aktivace motorického kortexu při funkčním MRI  
     u pacientů s RS trpících spasticitou po aplikaci botulotoxinu. 
5) Korelace atrofie thalamu a kognitivního deficitu  
      u nemocných s RS.
6) Sexuální dysfunkce u nemocných s RS – klinické  
      a laboratorní aspekty.
7) Analýzy lipidového spektra u roztroušené sklerózy.
8) Behaviorální poruchy u roztroušené sklerózy.

Mezinárodní spolupráce
Klinik fuer Neurologie, Karl-Franzes Universitaet, Graz, A  
(Prof. F. Fazekas, Prof. J. J. Archelos) 
Klinik fuer Neurologie, Heinrich Heine Universitaet,  
Duesseldorf, SRN  
(Prof. H.-P. Hartung, Prof. B. Kieseier) 
Medizinische Universitaet, Wien, A   
(Prof. H. Lassmann)
Georg-August Universitaet, Goettingen, SRN  
(Prof. S. Sopper)
Inkosi Albert Luthuli Central Hospital, Durban, JAR  
(V. B. Patel)
Klinik fuer Neurologie, Universitaet, Innsbruck, A  
(Prof. T. Berger)

Organizace mezinárodních konferencí 
9. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní 
účastí: 12. – 13. 9. 2013, Arcibiskupský palác, Olomouc,  
http://www.ms2013.upol.cz/ 

8. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní 
účastí: 20. – 21. 9. 2012, Umělecké centrum UP – Konvikt  
Olomouc, http://www.ms2012.upol.cz/ 

7. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní 
účastí: 22. – 23. 9. 2011, Umělecké centrum UP – Konvikt  
Olomouc, http://www.ms2011.upol.cz/

6. olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní 
účastí: 16. – 17. 9. 2011, Umělecké centrum UP – Konvikt  
Olomouc, http://www.ms2010.upol.cz/

Vzdělávání
MS centrum pořádá pravidelné vzdělávací akce: 
- přednášková činnost věnovaná problematice demyelinizačních  
  onemocnění v rámci seminářů pořádaných Neurologickou  
  klinikou FN Olomouc 
- semináře pro studenty LF UP v rámci výuky Neurologické  
  kliniky a Ústavu patologické fyziologie LF UP 
- semináře pro studenty Univerzity třetího věku UP

Kontakt 
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění 
Neurologická klinika LF UP a FN,   

I. P. Pavlova 6  775 20 Olomouc 
tel.: +420 588 443 437
fax: +420 588 443 436

e-mail: vladimira.sladkova@fnol.cz

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Vedoucí Centra 

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. 
e-mail: jan.mares@fnol.cz

Zástupce vedoucího Centra 

MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.
e-mail: vladimira.sladkova@fnol.cz 

Lékaři

as. MUDr. Silvia Skalská, Ph.D. 
e-mail: silvia.skalska@fnol.cz 

MUDr. Jana Klosová 
e-mail: jana.klosova@fnol.cz 

MUDr. Zuzana Matejčíková 
e-mail: zuzana.matejcikova@fnol.cz  
 
MUDr. Tereza Svrčinová
e-mail: tereza.svrcinova@fnol.cz 
 
MUDr. Jana Doláková
 
MUDr. Katarína Obereignerů
 
MUDr. Dagmar Spurná
 
Klinický psycholog

PhDr. Tereza Štecková
e-mail: tereza.steckova@fnol.cz 
 
Sestry

Lenka Kalandrová
e-mail: lenka.kalandrova@fnol.cz
 
Monika Košťálková
e-mail: monika.kostalkova@fnol.cz
 
Laborant

Jaroslava Sklenářová 
t. č. na mateřské dovolené 
e-mail: jaroslava.sklenarova@fnol.cz
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Magnetická rezonance
(Vyšetření na RTG klinice FN Olomouc)


