
1533 / 2007 NEUROLOGIE PRO PRAXI / www.neurologiepropraxi.cz

Zkratky

CJn – Creutzfeldt-Jakobova nemoc

Úvod
Přestože první popis Creutzfeldt-Jakobovy ne-

moci (CJn) pochází z 20. let minulého století, je větší 
pozornost chorobě věnována až od průkazu nakaž-
livosti a transmisivity v 60. letech 20. století. O další 
vlnu zájmu se postarala epidemie etiologicky blíz-
kého onemocnění – bovinní spongiformní encefalo-
patie v Anglii a zejména pak před l0 lety diagnostika 
prvních případů atypické, variantní Creutzfeldt-Ja-
kobovy nemoci, postihující častěji mladé osoby (10). 
U klasické CJn odlišujeme dnes dle etiologie formu 
sporadickou (nejčastější, 85 % případů), iatrogenní 
a formu geneticky podmíněnou. Onemocnění často 
začíná poruchami spánku, úzkostí, neklidem, přidá-
vá se ataxie, pyramidové a extrapyramidové přízna-
ky, poruchy zraku, sluchu. V plně rozvinutém obraze 
je typická demence, poruchy hybnosti, myoklonus. 
Onemocnění je neléčitelné, progresivní a končí vždy 
letálně, zpravidla do 6–12 měsíců od prvních přízna-
ků (1, 2, 4, 5). 

V diagnostice je přínosné EEG vyšetření (gene-
ralizované, trifázické komplexy) a vyšetření mozku 
magnetickou rezonancí. Diagnosticky je velmi cenný 
zejména u sporadické CJn průkaz proteinu 14-3-3 
v likvoru, který však můžeme nalézt i u encefalitid, 
zejména herpetických a vzácněji též u Alzheimerovy 
choroby. Definitivní stanovení diagnózy je zpravidla 
možné pouze na základě histologického vyšetře-
ní, zpravidla po smrti pacienta (3, 7). 

Kazuistika případu
66letá žena romského původu byla přijata na 

psychiatrické oddělení v Opavě v červenci 2001 pro 
narůstající anxiózní symptomatologii s nespavostí, 
obavami o rodinu a prohlubující se negativismus.

Rodinná anamnéza pacientky je bez psychi-
atrické zátěže. Narodila se v početné rodině na 
slovenském venkově, kde prožila dětství a mládí. 

Po provdání se pacientka odstěhovala do okresu 
Opava. Do zaměstnání nechodila, porodila 11 dětí, 
3 děti zemřely v útlém věku, jeden dospělý syn náh-
le zemřel rok před přijetím pacientky do léčebny na 
cévní mozkovou příhodu. Vážněji nemocná nebyla, 
léky dlouhodobě neužívala, občas si vzala ibupro-
fen kvůli bolestem hlavy. Nikdy nebyla operována, 
neprodělala žádnou transplantaci ani neuroinfekci. 
Stravovací zvyklosti rodiny byly běžné, v dětství 
jedla hlavně kuřecí maso, po provdání měli malé 
hospodářství, přechodně chovali vepře. Potraviny 
nakupovala běžně v obchodech, připravovala maso 
drůbeží, vepřové i hovězí.

Asi 2 měsíce před přijetím do léčebny, při roč-
ním výročí náhlého úmrtí syna, byl doma přechodně 
na propustce z výkonu trestu vnuk pacientky. V té 
době pacientka začala považovat vnuka za syna, 
na kte rého byla dříve fixována a těžce nesla jeho 
návrat zpět do vězení. Rodina udává, že poté paci-
entka špatně spala, málo mluvila, nechodila ven. 2 
týdny před přijetím byla depresivní, na dotazy měla 
jen kusé odpovědi, chovala se nejistě a bezradně, 
posléze odmítala stravu i tekutiny, přestala chodit. 
Z psy chiatrické ambulance byla odeslána k hospita-
lizaci do psychiatrické léčebny. Při přijetí do léčebny 
nemluví, má jen nestálý oční kontakt, občas se ne-
přiléhavě směje. Objektivní nález chudý, přechodně 
močová retence, bloudivé pohyby bulbů, meningeál-
ní jevy negativní, afebrilní.

Nasazena antidepresiva, nootropika, paren-
terální výživa. Druhý den průběh komplikován roz-
vojem paralytického ileu, provedena revize dutiny 
břišní a pacientka vrácena z chirurgického oddělení 
zpět do léčebny. Pacientka stále nekomunikuje, ob-
čas se usměje, mimika chudá. Onemocnění nadále 
považováno za psychotickou poruchu. 

V terapii kromě antidepresiv podána série 
elektrošoků, vše však bez očekávaného zlepšení. 
CT mozku a perfuzní scintigrafie mozku bez vý-
znamnější patologie. Na EEG základní aktivita alfa 
nepřítomná, rytmické generalizované synchronní 

ostré vlny 0,2–0,7 Hz, místy trifázické s frontocen-
trálním maximem. V likvoru lehká proteinorhachie, 
celková bílkovina 0,973 g/l, lymfocyty 1/3, segmenty 
0/3, erytrocyty 0/3, v elektroforéze likvoru zmnoženy 
gamaglobuliny do 27 %. 

Teprve 2 měsíce po přijetí do psychiatrické lé-
čebny se objevují myoklony. V té době je pacient-
ka trvale na lůžku, bloudivé pohyby bulbů, občas 
přežvykování. Pacientka na parenterální výživě, 
nootropi cích a symptomatické terapii. V listopadu 
2001, 5 měsíců po přijetí na psychiatrické oddělení, 
pacientka umírá.

Histopatologické vyšetření mozku pacientky 
provedeno pracovištěm primáře F. Koukolíka, DrSc. 
ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Zde 
nalezena s jistým stupněm kolísání charakteristic-
ká masívně se vyskytující spongiformní dystrofie, 
zejména v čelní, temenní a týlní kůře, rovněž ve 
striatu a částečně v ostatní korové šedi. Numeric-
ká atrofie neuronů a glioza je v místech se spon-
giformní dystrofií zřejmá, ve zbylých neuronech se 
hromadí lipofuscin. Floridní plaky v mozečkové kůře 
neprokázány. Imunochemická reakce s KG9 (Ang-
lie), SF4 a Orionidsem provedená z mediální kůry 
prokazuje v porovnání s kontrolními pozitivními řezy 
(Edinburgh)  pozitivitu prionových uloženin. 

Standardním vyšetřením nezjištěny známky 
Alzhei merovy choroby, Wernickeovy encefalopatie, 
multiinfarktové demence, idiopatické Parkinsonovy 
nemoci ani dalších „organických“ demencí. 

Základní diagnóza patologicko-anatomická: 
Spo radická forma Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. 

Diskuze a závěr
Relativně nízký výskyt choroby a nepravidel-

né geografické rozložení případů zpravidla přináší 
v úvodních fázích nemoci nemalé diagnostické roz-
paky a časté omyly. Nepřítomnost myoklonů a pře-
važující alterace psychiky vedla u prezentované 
pacientky k úvodní diagnóze psychotické poruchy 
s bludy. Terapie vedená proti této diagnóze nepři-
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nesla zlepšení. Bohužel, ani v případě včasného 
stanovení nemoci není v současné době dostupná 
účinná léčba. Naděje, vkládané do řady preparátů 
včetně derivátů fenotiazinu a akridinu, vyhasly po 
zhodnocení efektu preparátů již na malých soubo-
rech. 

Přestože již bylo onemocnění diagnostikováno 
téměř u 4 tisíc pacientů (6), z toho v Čechách a na 
Slovensku u několika set (8), nebyl dosud popsán 
případ nemoci v romské populaci, a to ani po aktiv-
ním vyhledávaní v oblasti fokálně zvýšeného nálezu 
CJn a hustého romského osídlení v okolí Rimavské 
Soboty (Slovensko). I když je známý výskyt ojedi-
nělých případu CJn v Indii, odkud romské etnikum 
na naše území migrovalo, nejsou k dispozici žádné 
informace o příslušnosti CJn pacientu v Indii v rámci  
složité společenské diferenciace, tudíž ani o jich 
případné historické příbuznosti s romským etnikem 
u nás. Z uvedené příčiny při řešení otázky výskytu 
CJn u romskeho etnika, nemohla být analogie s CJn 
v Indii nápomocná. 

Úzká vazba klasické nemoci ke genetickým 
dispozicím mohla navozovat myšlenku geneticky 
podmíněné rezistence proti prionovým nemocem 
u romské rasy (9), ale sekvenování prionového genu 
skupiny romských dobrovolníku tento předpoklad ne-
potvrdil, resp. vyvrátil teoretické, molekulárně gene-
tické předpoklady této domněnky (Dr. Mitrová, ústní 
sdělení). První publikovaný případ romské pacientky 
s potvrzenou diagnózou „sporadické CJch“ definitiv-
ně vyvrací domněnku o genetické rezistenci romské 
populace k prionovým nemocem. Slouží současně 
jako upozornění, aby se při diferenciální diagnosti-
ce onemocnění provázených demencí u romského 
etnika pamatovalo i na možnost smrtel ných, neléči-
telných a přenosných prionových ne mocí.  

MUDr. Petr Kümpel 
Slezská nemocnice,
Olomoucká 86, 746 01 Opava
e-mail: petr.kumpel@nemocnice.opava.cz
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