V současnosti už nejsou jediným zdrojem poznání jen odborné zahraniční publikace pro jejich obsah i kvalitní zpracování, ale jsou to také vysoce kvalitní publikace české, jak dokazuje mj. i předkládaná kniha Speciální neurologie, zpracovaná ve spolupráci dvou hlavních autorů a pořadatelů s dalšími odborníky - neurology, včetně neurologů dětských.

Nitrolebeční nádory jsou častým, obvykle závažným onemocněním. Diagnostika se dotýká mnohých odborností, proto vznikl nový interdisciplinární obor - neuroonkologie. Týmová spolupráce je nezbytná nejen pro rychlé a přesné stanovení diagnózy, ale také pro volbu optimálního postupu. Dělení nádorů dle lokalizace a stupně malignity je nutné pro terapeutickou rozvahu, dělení na maligní a benigní je pouze relativní. Benigní intrakraniální nádor nemusí vždy znamenat příznivou prognózu, zvláště je-li obtížně neurochirurgicky dostupný!

Záněty centrální nervové soustavy tvoří široké spektrum nemocí, které v závislosti na původci onemocnění postihují různé oblasti mozku, míchy nebo míšních obalů. Patří sem virové encefalitidy a meningitidy, bakteriální a parazitární onemocnění centrální nervové soustavy a neuroborrelióza. Známé jsou rovněž formy kombinované (encefalomyelitidy a meningoencefalitidy). Zvláštní skupinu tvoří pomalé virové infekce, jejichž původci jsou priony (Creutzfeldova-Jakobova nemoc) a AIDS - syndrom získané imunodeficience. Spolu s rozvojem letecké dopravy a rychlým překonáváním vzdáleností mezi ČR a exotickými zeměmi vzrůstá i význam znalostí o malárii a především i o její mozkové formě.

Úmrtnost na cévní onemocnění mozku v České republice stále stoupá. Za nejzávažnější rizikový faktor je pokládána ateroskleróza, jejíž pokročilost postihuje srdce, mozek i periferní cévy. Klinické postižení pacienta po cévní mozkové příhodě ujasňuje sémiologická a syndromologická klasifikace i přehledné tabulky testů. Podrobně jsou uvedeny praktické aplikace pomocných vyšetřovacích metod s názornými obrázky, prevence a léčba. Cévní příhody míšní jsou vzácné, mohou se vyskytnout jako komplikace vertebrální angiografie nebo jako komplikace disekujícího aneuryzmatu aorty.

Kraniocerebrální poranění a poranění míchy jsou zpracovány v samostatném oddíle. Suverénní metodou pro diagnostiku je počítačová tomografie, která bezpečně zjistí druh i rozsah poranění a následných změn. Současná klasifikace kraniocerebrálních poranění plně reflektuje závažnost mozkového postižení (stav vědomí, nález na CT a patofyziologie mozkového poranění). Poranění míchy svými trvalými následky patří k nejtěžším. Přesné neurologické vyšetření je rozhodujícím pro léčbu i pro určení prognózy. Těžištěm léčby u míšního poranění je především komplexní rehabilitace.

Také poznatky o epilepsii se dramaticky změnily. K diferenciaci jednotlivých forem epilepsie přispělo dlouhodobé synchronní video-EEG, magnetická rezonance a moderní molekulární genetika. EEG, podrobná anamnéza a klinické vyšetření zůstávají stále nejdůležitější diagnostickou metodou.

Samostatná kapitola je věnována rovněž poruchám spánku, stejně jako symptomu bolesti hlavy, který je deklarován množstvím příčin. Uvedená diferenciální diagnostika vybraných typů bolestí hlavy je přehledná, právě tak jako jejich léčba.

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) a leukodystrofie jsou dvě základní skupiny onemocnění bílé hmoty mozkomíšní. Přestože posledních deset let přineslo mnoho nových poznatků o patogenezi RS, zůstává její etiologie stále neznámá. Je řazena mezi autoimunitní onemocnění.

Pozornost je dále věnována degenerativním onemocněním nervové soustavy (poliodystrofie, Alzheimerova choroba a jiné demence, Parkinsonova choroba a parkinsonské syndromy, dyskinetické syndromy, Huntingtonova choroba, Wilsonova choroba, neurodegenerativní onemocnění kmenová, mozečková a míšní), jejich etiologii, diferenciální diagnóze a současným možnostem terapie.

Samostatnou kapitolu tvoří onemocnění předních rohů míšních. Zahrnují spinální svalové atrofie, jejichž podkladem je degenerace motorických buněk předních rohů míšních, nejčastější nervosvalové onemocnění - hereditární polyneuropatii, dále poruchy periferních nervů, myasthenii gravis a myasthenické syndromy, onemocnění kosterních svalů (vrozená, metabolická i získaná) a vertebrogenní onemocnění. Etiologie, diferenciální diagnostika a současné možnosti léčby jsou názorně uvedeny.

V publikaci je pamatováno rovněž na profesní postižení nervového systému, které je doménou oboru průmyslových neurologů provádějících konzilia pro kliniky a oddělení nemocí z povolání.

Neurologické komplikace interních onemocnění zahrnují především komplikace u diabetes mellitus, ale také u srdečních chorob (neurologické projevy srdeční zástavy, komplikace při diagnostických a léčebných zákrocích). Intenzivní péče v neurologii a její nová koncepce je uvedena v samostatné závěrečné kapitole, v níž je rovněž pojednáno např. o diagnóze smrti mozku pro účely transplantací.

Odborné citace v závěru kapitol, rejstřík, seznam zkratek, přehledné tabulky, ilustrující fotodokumentace, nákresy a obrázky histologických preparátů tuto unikátní publikaci výborně doplňují.

