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ABSTRAKT 

Poruchy chůze představují jeden z nejviditelnějších symptomů roztroušené sklerózy 

(RS). Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní neurodegenerativní 

onemocnění centrálního nervového systému, které je nejčastější příčinou invalidity 

mladých dospělých. Mezi jedny z nejčastějších motorických obtíží provázejících toto 

onemocnění, které i sami pacienti vnímají jako nejvíce limitující, patří poruchy chůze. 

Poruchy chůze mohou být zapříčiněny mnoha symptomy RS jako jsou: svalová slabost, 

spasticita, poruchy senzitivity, poruchy zraku, sfinkterové obtíže, kognitivní dysfunkce, 

únava a termosenzitivita.  

Hodnocení různých parametrů chůze (nejčastěji rychlost a vytrvalost) také slouží 

k monitoraci efektů léčby a sledování stabilizace nebo progrese neurologického nálezu. 

Již u pacientů s minimálním neurologickým nálezem je také možné zaznamenat 

odchylky jednotlivých parametrů chůze. 

Realizované studie ukázaly, že s pomocí přístrojového vyšetření chůze je možné 

objektivizovat subjektivně vnímané zlepšení chůze po léčbě preparátem natalizumab. 

Stejně lze pomocí funkčního vyšetření chůze posoudit míru terapeutické odpovědi (a 

tedy zhodnotit cost effectiveness léčby) na symptomatickou léčbu preparátem 

fampridine. 

Vzhledem k mému profesnímu zaměření fyzioterapeuta mne také zajímala možnost 

ovlivnění chůze u osob s RS pomocí cvičení nebo jiné rehabilitační intervence. 

Sledovali jsme proto vliv kruhového aerobně-posilovacího tréninku, cvičení pilates a 

peroneální ortézy na parametry chůze u pacientů s různou mírou neurologické 

disability.  

Vyšetření chůze pomocí funkčních testů nebo detailnější přístrojové vyšetření může 

pomoci odhalit i drobné odchylky krokového cyklu a pomoci tak včas zahájit cílenou 

léčbu (ať již farmakoterapeutickou nebo rehabilitační).  

Klíčová slova: chůze, roztroušená skleróza, farmakoterapie poruch chůze, rehabilitace. 
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ABSTRACT 

Walking disorders are one of the most visible symptoms of multiple sclerosis (MS). 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune neurodegenerative disease of the 

central nervous system that is the most common cause of disability of young adults. 

Walking disorders are one of the most common motor problems that accompany this 

disease, which patients themselves perceive as the most limiting. Walking disorders can 

be caused by many symptoms of MS such as: muscle weakness, spasticity, sensory 

disturbances, visual disturbances, sphincter problems, cognitive dysfunction, fatigue 

and thermosensitivity. 

Measuring of various gait parameters (most often speed and endurance) also helps to 

monitor the effects of treatment and to evaluate the progression of the disease. Even in 

patients with minimal neurological symptoms it is possible to detect deterioration of 

gait parameters. 

Realized studies have shown that subjectively perceived improvement in gait after 

treatment with natalizumab can be objectified with the aid of assessment of walking 

parameteres. Similarly, a functional gait test can be used to assess the therapeutic 

response (and thus evaluate the cost effectiveness of treatment) to symptomatic 

treatment with fampridine. 

As a physiotherapist, I was also interested in the possibility of influencing gait 

parameteres in people with MS with rehabilitation treatment. We also studied the effect 

of circular aerobic-strength training, pilates exercise and peroneal orthosis on gait 

parameters in patients with different levels of neurological disability. 

Functional walking tests or a more detailed instrument examination can help to detect 

even small changes in gait parameteres and help to initiate targeted treatment (whether 

pharmacotherapy or rehabilitation) in a timely manner. 

 

Key words: gait, multiple sclerosis, pharmacotherapy of gait disorders, rehabilitation. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADL – activity of daily living, aktivity běžného denního života 
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MSWS-12 – Multiple Sclerosis Walking Scale 12, dotazník omezení chůze při 
RS 

MR – magnetická rezonance 

PASAT – Paced Auditory Serial Addition Test, test kognitivních funkcí 

PDK – pravá dolní končetina 

RS – roztroušená skleróza 
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SF-36 – Short form 36 quality of life questionnaire, dotazník kvality života 
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TUG – Timed Up and Go test 
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ÚVOD 

1. Roztroušená skleróza 

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému 

(CNS), které je nejčastější příčinou invalidity mladých dospělých. Toto onemocnění 

postihuje častěji ženy (asi v 70%) a typicky je diagnostikováno mezi 20.-40.rokem 

života (Kubala Havrdová, Zápotocká et al. 2013). Celková prevalence onemocnění je 

v ČR 160 na 100 000 obyvatel a patří tedy do zemí s vysokou prevalencí tohoto 

onemocnění (Vachová 2012). Podle aktuálních informací z českého registru pacientů 

REMUS je v České republice více než 11 tisíc osob s RS léčených ve specializovaných 

RS centrech tzv. biologickou léčbou (DMD, disease modifying drugs). V tomto registru 

je sledována zatím malá část pacientů, kteří jsou pouze na symptomatické léčbě nebo 

bez léčby. Předpokládá se, že je v ČR zhruba 20 tisíc osob s RS (Horáková 2018). 

Epidemiologické studie prokázaly, že na vzniku onemocnění RS se podílejí genetické 

i enviromentální faktory. Nebyl prokázán vliv jednoho konkrétního genu, ale 

u geneticky predisponovaných jedinců může RS vzniknout, pokud jsou vystaveni 

enviromentálním rizikovým faktorům, jako je například nedostatek vitamínu D (i 

vlivem nedostatečného slunečního záření v oblastech dále od rovníku), kouření a další. 

(Finlayson 2012). 

1.1 Klinické symptomy onemocnění 

RS je autoimunitní onemocnění, při němž vznikají v CNS fokální zánětlivá ložiska 

ničící myelinové obaly nervových vláken (demyelinizace). Vlivem zánětu však dochází 

také k poškozování vlastních nervových vláken (axonů) a mozkové atrofii. Akutně 

vzniklé neurologické symptomy vlivem nového zánětlivého ložiska se označují jako 

ataka (relaps) onemocnění. Zpočátku může být neurologické poškození způsobené 

zánětem přechodné a dochází i k částečné remyelinizaci. Později začíná 

v patofyziologickém procesu nad lokální zánětlivou aktivitou lymfocytů dominovat 

rozsáhlá a chronická neurodegenerace (Compston and Coles 2008).  

Demyelinizační poškození drah CNS vlivem RS vede k bloku vedení vzruchu a 

postižení funkce příslušné nervové dráhy. Vlivem „roztroušení“ zánětlivého poškození 
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v CNS se u většiny pacientů onemocnění projevuje kombinací více symptomů. RS je 

velmi variabilní onemocnění s různou mírou závažnosti neurologických obtíží. Mezi 

typické symptomy RS patří narušení senzitivity, poruchy chůze a rovnováhy, svalová 

slabost, spasticita, únava, poruchy zraku, kognitivní dysfunkce a další. Následující 

tabulka shrnuje typické příznaky podle lokalizace zánětlivého poškození (Compston and 

Coles 2008). 

Tabulka 1 - Symptomy RS podle lokalizace zánětlivého poškození 

Poškozená struktura CNS Symptomy Klinické příznaky 

Koncový mozek 

Kognitivní poškození 
Poruchy sensitivity a 

hybnosti 
Afektivní poruchy 
Epilepsie (zřídka) 

Poruchy pozornosti, 
soustředění, rozhodování, 

poruchy exekutivních funkcí 
Příznaky poškození horního 

motoneuronu 
Deprese (nejčastější) 

Optický nerv 
Jednostranná ztráta zraku 

provázená bolestivostí 

Skotom, snížená zraková 
ostrost, porucha barevného 
vidění, poškození pupilly 

Mozeček a mozečkové dráhy 
Tremor (třes) 

Poruchy rovnováhy 
Neobratnost 

Klidový, kinetický a intenční 
tremor 

Ataxie chůze 
Poruchy koordinace pohybů 

končetin 

Mozkový kmen 

Diplopie, oscilopsie 
Vertigo 

Poruchy polykání 
Poruchy řeči a emocionální 

labilita 

Nystagmus, oftalmoplegie 
Dysartrie 

Pseudobulbární obrna 

Mícha 

Slabost 
Ztuhlost a bolestivé spasmy 

Dysfunkce močového 
měchýře 

Poruchy erekce a impotence 
Zácpa 

Příznaky horního 
motoneuronu 

Spasticita 

Jiné nespecifické 
Bolest 
Únava 

Termosenzitivita 
 

Pramen: Compston and Coles (2008). 

1.2 Průběh onemocnění 

RS typicky začíná jako klinicky izolovaný syndrom (CIS-clinically isolated syndrome), 

tedy první neurologický příznak. U většiny (80 %) pacientů po období zlepšení (remise) 

tedy vymizení nebo zlepšení neurologických příznaků se po nějakém čase objevují další 

ataky (relapsy) nových neurologický příznaků, jedná se o tzv. relaps-remitentní RS (RR 
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Obrázek 1 – Definice typů RS podle aktivity nemoci (podle Lublina) 

RS). Pokud není pacient léčen, přechází onemocnění po průměrně 15-20 letech 

do tzv. sekudárně progresivní fáze (SP RS), kdy již chybí akutní vzplanutí zánětu 

(relapsy) a dominuje neurodegenerace a atrofie s postupným nárůstem disability. 

Asi u 10-15 % pacientů s primárně progresivní RS (PP RS) relapsy zcela chybí a 

pacient se pozvolna progresivně zhoršuje (Horáková 2017). 

Podle nejnovějšího dělení dle Lublina, který vychází z detekce zánětlivé aktivity 

pomocí magnetické rezonance (MR), je možné dělit onemocnění do několika typů 

(Lublin, Reingold et al. 2014):  

Pramen: Horáková (2017). 

Každý pacient s RS má neurologické symptomy a jejich intenzitu individuálně odlišnou. 

Z pohledu rehabilitačního vyšetření se však více než na popis neurologických 

symptomů vycházející z lokalizace postižení v CNS zaměřujeme na možnosti pacienta 

vykonávat konkrétní aktivity běžného života, jako je například schopnost chůze 

(Finlayson 2012). 
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2. Fyziologická chůze 

Chůze (bipedální lokomoce) je z biomechanického hlediska definována jako opakující 

se pohyb dolních končetin, který posouvá tělo dopředu a zároveň zajišťuje stabilitu těla 

v prostoru (Perry and Burnfield 2010). Lidská bipedální chůze je výsledkem evolučních 

změn lidské kostry, které umožňují vzpřímený pohyb po dvou s uvolněním horních 

končetin pro manipulaci (Götz-Neumann 2006). 

Chůze je komplexní pohybovou funkcí. Na její rychlosti se podílí celkový zdravotní 

stav a kondice, stav muskuloskeletálního aparátu, svalová síla a vytrvalost, řízení 

pohybu z CNS, senzitivní a senzorické funkce, kognitivní funkce, motivace a také 

prostředí, kde chůze probíhá (Fritz and Lusardi 2009).  

Základními předpoklady „normální“ fyziologické chůze jsou: 

a) Fungující metabolismus svalové soustavy, neporušený respirační a 

kardiovaskulární systém. 

b) Zdravé klouby (neporušené kosti, chrupavky, kloubní pouzdra a vazy). 

c) Řízení z CNS (motorické programy v CNS, míšní generátor opakovaných 

recipročních pohybů (Central Pattern Generator). 

d) Zraková kontrola a neporušená percepce okolního prostředí. 

e) Zdravý neuro-muskulární systém (neporušené nervo-svalové spojení, dobře 

fungující svalstvo, přiměřený svalový tonus, intaktní citlivost). 

f) Motivace k pohybu. 

g) Posturální kontrola (schopnost stabilizovat a kontrolovat postavení a pohyb 

trupu a končetin v prostoru). 

h) Dynamická rovnováha (schopnost udržet těžiště během chůze, při jejím zahájení 

i zastavení). 

i) Možnost nezávislého užívání horních končetin (tedy schopnost simultánního 

vykonávání dvojího úkolu horními končetinami při chůzi). 
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j) Schopnost selektivní svalové relaxace (díky efektivnímu řízení pohybu). 

k) Využití švihu (schopnost při pohybu využít síly vznikající a působící při pohybu 

a tím snížit nároky na svalovou práci). 

l) Schopnost generovat biomechanickou sílu potřebnou k pohybu a zároveň 

schopnost absorbovat vznikající síly (např. při chůzi dolů ze schodů), (Götz-

Neumann 2006). 

Podle Krobota pak fyziologickou chůzi charakterizuje pět základních parametrů, které 

bývají při patologii chůze nejčastěji porušené: (1) zajištění stability ve stojné fázi 

krokového cyklu, (2) odvinutí chodidla a elevace nohy během švihové fáze kroku, 

(3) švihová fáze odpovídající délce krokového cyklu a správné umístění chodidla, 

(4) odpovídající délka kroku a (5) dostatečný přísun energie (Krobot 2015). 

Všechny tyto charakteristické prvky fyziologické chůze (popisované oběma autory) 

mohou být vlivem onemocnění RS porušeny. 

2.1 Krokový cyklus 

Krokový cyklus (gait cycle v %) je definován jako sekvence pohybů v čase, kdy se obě 

dolní končetiny vystřídají ve stojné (stance) a švihové fázi (swing).  

Dr. Jacquelin Perry a její tým z laboratoře Rancho Los Amigos National Rehabilitation 

Centre Los Angeles popsali díky systematické studii chůze u stovek zdravých osob 

jednotlivé fáze krokového cyklu (pro některé zavádějí i novou terminologii) a také 

hlavní působící svaly v jednotlivých fázích krokového cyklu (Perry and Burnfield 

2010). Podle J. Perry a jejího týmu se tedy krokový cyklus dělí do 8 fází. 

1. Initial contact (iniciální kontakt) je moment, kdy se pata dotkne podložky a dochází 

k odvalu paty (0 % krokového cyklu). Dominantní svalová aktivita: extenzory kyčle, 

m. quadriceps femoris (bez m. rectus femoris), dorzální flexory hlezna. 

2. Loading response (následující zatížení): váha těla je postupně přenášena na dolní 

končetinu, naopak druhá dolní končetina se odlehčuje (0–12 % krokového cyklu). 

Dominantní svalová aktivita: extenzory a abduktory kyčle, m. quadriceps femoris 

(bez m. rectus femoris), dorzální flexory hlezna, m. tibialis posterior a anterior. 
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3. Mid stance (střední stojná fáze) začíná odlepením druhé (kontralaterální) dolní 

končetiny od podložky a trvá, dokud váha těla není přenesena na přednoží referenční 

nohy (12–31 % krokového cyklu). Dominantní svalová aktivita: abduktory kyčle, m. 

triceps surae, m. peroneus longus a brevis, m. tibialis posterior, flexory prstů. 

4. Terminal stance (konečná stojná fáze) začíná zvednutím paty referenční nohy a končí 

iniciálním kontaktem kontralaterální nohy (31–50 % krokového cyklu). Dominantní 

svalová aktivita: m. triceps surae, m. peroneus longus a brevis, m. tibialis posterior, 

flexory prstů. 

Obrázek 2 - Fáze krokového cyklu 

 

Legenda: A-Initial contact, B-Loading response, C-Mid stance, D-Terminal stance, E-Preswing phase, F-

Initial swing, G-Mid swing, H-Terminal swing. 

Pramen: Götz-Neumann (2006). 

5. Pre-swing (předšvihová fáze) začíná iniciálním kontaktem protilehlé nohy a končí 

zdvihnutím referenční nohy (odraz od prstů, toe off, 50–62 % krokového cyklu). 

Dominantní svalová aktivita: m. adductor longus, flexory prstů. 
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6. Initial swing (počáteční švihová fáze) začíná odrazem od prstů referenční nohy, která 

se zvedne od podložky. Končí v momentě překřížení švihové a stojné dolní končetiny 

(62–75 % krokového cyklu). Dominantní svalová aktvita: flexory kyčle, flexory kolene, 

dorzální flexory hlezna. 

7. Mid swing (střední švihová fáze) začíná momentem, kdy se překříží tibie stojné a 

tibie švihové dolní končetiny. Končí v momentě, kdy je tibie švihové dolní končetiny 

vertikálně k podložce (75–87 % krokového cyklu). Dominantní svalová aktivita: flexory 

kyčle, dorzální flexory hlezna. 

8. Terminal swing (konečná švihová fáze kroku): od momentu, kdy je tibie švihové 

dolní končetiny vertikálně po okamžik doteku paty a podložky, tj. iniciální konktakt 

(87–100 % krokového cyklu). Dominantní svalová aktivita: flexory kolene, m. 

quadriceps femoris, dorzální flexory hlezna (Götz-Neumann 2006). 

2.2 Časoprostorové parametry chůze 

Při normální průměrné rychlosti chůze (1,36 m/sec) představuje stojná fáze 62 % a 

švihová fáze 38 % krokového cyklu (Perry and Burnfield 2010). Švihová fáze odpovídá 

fázi jednostranné opory (single limb support). Jako fázi dvojí opory (double support) se 

označuje ta fáze krokového cyklu, kdy jsou obě dolní končetiny v kontaktu 

s podložkou-tedy čas mezi došlapem jedné a odrazem druhé nohy.  
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Obrázek 3 - Krokový cyklus 

 

Pramen: Perry and Burnfield (2010). 

Jeden krokový cyklus je možné popsat také jako délku dvoukroku (stride), který je tedy 

tvořen dvěma kroky (steps), krok pravou a levou nohou (udává se zpravidla v cm). 

Při popisu patologie chůze také může být důležitým parametrem šířka kroku (step 

width), tedy vzdálenost mezi středy obou pat (Götz-Neumann 2006), který se normálně 

pohybuje mezi 5-13 cm (Whittle 2014). Z časo-prostorových parametrů je možné 

popisovat také úhel vytočení špiček při chůzi (toe off). 

Obrázek 4 - Grafické vyjádření kroku 

 

Pramen: Götz-Neumann (2006). 

Rychlost chůze (udávaná v cm/sec nebo v m/sec) je podmíněna délkou kroku a také 

kadencí (tedy počtem kroků/min). Jako průměrná kadence se uvádí hodnota 120 kroků 

za min (2 kroky-tedy jeden celý krokový cyklus za sec). Kadence je ovlivněna výškou 
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postavy (menší osoby a malé děti mají při chůzi vyšší kadenci). Se zvyšující se rychlostí 

chůze se také zvyšuje kadence, prodlužuje délka kroku a zkracuje doba double support 

krokového cyklu (Götz-Neumann 2006). 

Vzhledem k tomu, že chůze je komplexní pohybovou funkcí reflektující fyziologické a 

funkční změny, je využíváno měření rychlosti chůze jako jednoduché funkční vyšetření 

v rehabilitaci, které umožní predikovat funkční schopnosti pacientů (Fritz and Lusardi 

2009). Měření rychlosti chůze je využíváno například u pacientů po cévní mozkové 

příhodě pro predikci jejich funkčních schopností a nezávislosti (Perry, Garrett et al. 

1995, Schmid, Duncan et al. 2007). Se snižující se rychlostí chůze pak zpravidla roste 

její energetická náročnost (Lamprecht and Lamprecht 2018). 
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3. Vyšetření poruch chůze 

3.1 Klinicky užívané testy chůze 

Vzhledem k tomu, že chůze je komplexní funkcí reflektující fyziologické a funkční 

změny, je rychlost chůze využívána jako prediktor funkčních schopností pacientů a také 

jako funkční vyšetření používané v rehabilitaci (Fritz and Lusardi 2009).  

3.1.1 Timed 25 foot walk test 

Test rychlé chůze na 25 stop = 7,62 metru (Timed 25 foot walk test, T25FW) je 

nejčastěji využívané vyšetření funkční mobility osob s RS, které je využíváno v klinické 

praxi. Pokud pacienti potřebují, mohou využívat nezbytnou oporu při chůzi. Instrukce 

pro provedení testu zní: „Jděte co nejrychleji, ale bezpečně“ a hodnotí se čas 

v sekundách. Provádí se dvakrát a hodnotí se průměrný výkon. Tento test je spolu 

s testem jemné motoriky (9 Hole Peg Test) a kognitivním testem PASAT součástí 

baterie MSFC-Multiple Sclerosis Functional Composite. V rámci hodnocení se počítá 

takzvané z skóre, při kterém je individuální výkon (x) mínus průměrný výkon (y) 

dělený směrodatnou odchylkou (Fischer, Rudick et al. 1999). Testová baterie MSFC 

(ale i jednotlivé testy samostatně) je využívána v mnoha klinických studiích pro 

zhodnocení efektu léčby iprogrese onemocnění. V klinických studiích je však často 

T25FW využíván také samostatně, pro svou reliabilitu a snadnou a rychlou administraci 

(Motl, Cohen et al. 2017). Test vykazuje vysokou spolehlivost při opakovaném měření 

s odstupem několika dní (Rosti-Otajarvi, Hamalainen et al. 2008). 

V klinické praxi je důležité, aby měli pacienti možnost si tento test předem vyzkoušet, 

aby se minimalizoval rozdíl mezi prvním a druhým pokusem. Také je důležité dodržení 

přesných instrukcí (Larson, Larson et al. 2013). Pacienti s minimálním neurologickým 

nálezem mají výkon v testu T25FW mezi 3-5 sekundami (Kaufman, Moyer et al. 2000). 

Ti, kteří mají v testu výkon horší než 6 sekund, již pociťují potíže při provádění 

některých běžných denních aktivit a mohou mít potíže v zaměstnání (Goldman, Motl et 

al. 2013). 

Změna výkonu v testu T25FW o 20 % je u tohoto testu považována za změnu klinicky 

významnou (Kaufman, Moyer et al. 2000, Kragt, van der Linden et al. 2006, Hobart, 
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Blight et al. 2013). Coleman pak navrhoval přepočet výkonu v testu T25FW 

v sekundách na rychlost chůze (v m/sec). V tom případě by pokles rychlosti chůze o 

16,7% odpovídal nárůstu času v T25FW o 20% a naopak zvýšení rychlosti chůze o 25% 

by odpovídalo snížení výkonu T25FW v sekundách o 20% (Coleman, Sobieraj et al. 

2012).  

Zhoršení výkonu v testu T25FW o 20-25 % také koreluje s klinicky významným 

zhoršením kvality života (měřeno SF-36) (Cohen, Krishnan et al. 2014). Výkon v testu 

chůze T25FW je nejvíce ovlivněn svalovou silou dolních končetin (Manago, Hebert et 

al. 2018). Časné změny výkonu v testu T25FW jsou u osob s progresivní RS spojeny se 

subjektivně vnímaným dlouhodobým dopadem onemocnění (Bosma, Kragt et al. 2013). 

Za limit tohoto testu můžeme považovat fakt, že při hodnocení rychlosti chůze v testu 

T25FW není zohledněn vliv věku na rychlost chůze (Grobelny, Behrens et al. 2017).  

3.1.2 10metrový test chůze 

Je běžně rozšířený test chůze využívaný v neurologii, geriatrii a rehabilitačním lékařství 

pro vyšetření funkční mobility v domácím prostředí. Využívá se přepočet na rychlost 

chůze v m za sekundu (Tyson and Connell 2009).  

Minimální změna rychlosti běžné chůze, která se u osob s RS projeví v běžném životě, 

je 0,26 m/sec (Paltamaa, Sarasoja et al. 2008). Jedná se tedy o zlepšení výkonu o 23 % 

nebo zhoršení výkonu o 30 % (Nilsagard, Lundholm et al. 2007). Vyšetření rychlosti 

chůze (ať již testem T25FW, 10 metrovým testem chůze nebo jiným krátkým testem 

rychlé chůze) vykazuje vysokou intra-rater i inter-rater spolehlivost, když je měřena 

opakovaně v jednom dni nebo s týdenním intervalem v rozmezí 3-4 týdnů (Kieseier and 

Pozzilli 2012). 

3.1.3 Timed Up and Go test (TUG) 

Jedná se o test, který je široce rozšířen v rehabilitačním lékařství i neurologii. Tento test 

v sobě spojuje vyšetření chůze a rovnováhy díky dynamické otočce při chůzi. Při tomto 

testu vyšetřovaný sedí na židli, s rukama opřenýma na područkách. Na pokyn vstane a 

jde co nejrychleji 3 m, kde obejde značku a opět se vrací zpět do sedu na židli. Hodnotí 

se čas v sekundách potřebný k provedení úkolu (Nilsagard, Lundholm et al. 2007). 

Za prahovou hodnotu výkonu v testu TUG, která je spojena s významnou změnou 

schopnosti chůze, je výkon 10,6 sekund (Learmonth, Paul et al. 2012).  
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Obrázek 5 - Timed Up and Go test 

 

Pramen: dostupné z https://www.researchgate.net/figure/Timed-Up-and-Go-test-phases_fig1_282888196. 

3.1.4 Six-Spot-Step Test 

Tento test byl popsán v roce 2006 jako citlivější možnost vyšetření mobility dolních 

končetin u osob s RS než nejrozšířenější test chůze T25FW, který se soustředí pouze 

na rychlost chůze. Six Spot Step test je kvantitativní vyšetření funkce dolní končetiny, 

při kterém se hodnotí čas potřebný k vykonání úkolu. Pro vykonání testu je potřeba 

prostor 1 m na šířku krát 5 m na délku. Pacient začíná v kroužku na začátku 5metrové 

vzdálenosti a má skončit v kroužku na jejím konci. Po stranách vyznačeného prostoru 

jsou na každé straně vyznačeny kroužky (o průměru 20 cm), ve vzdálenosti 1 a 3 metry 

a ve vzdálenosti 2 a 4 metry (Obrázek č.5). Pět dřevěných kuželů (o průměru 8 cm a 

výšce 4 cm) je umístěno v každém z 5 kroužků (kromě výchozího). Pacient je 

instruován (nejdříve verbálně a poté i praktickou ukázkou), aby šel co nejrychleji od 

začátku ke konci a nohou se dotknul každého kuželu. Dotek se provádí vždy jen jednou 

nohou. Cílem je splnit úkol co nejrychleji (nesmí běžet). Test se provádí celkem 4krát, 

se 2 pokusy pro každou dolní končetinu. Počítá se pak celkový průměr ze všech čtyř 

měření (Nieuwenhuis, Van Tongeren et al. 2006, Fritz, Jiang et al. 2016). 

Obrázek 6 - Six Spot Step Test 

 

Pramen: Niuewenhuis et al. (2006). 
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Mezi další méně často používané testy může patřit např. test chůze na 100 m nebo 500 

m (u kterých se hodnotí čas potřebný k provedení). 

3.1.5 Test chůze na 6 minut 

Test chůze na 6 minut je považovaný za standard vyšetření vytrvalosti chůze, únavnosti, 

celkové kardiorespirační zdatnosti u osob s různým onemocněním, včetně RS (van Stel, 

Bogaard et al. 2001, Kelly, Kilbreath et al. 2003, Pohl, Perera et al. 2004, Goldman, 

Marrie et al. 2008). Šesti minutový test chůze je schopen vzhledem ke své délce 

zaznamenat motorickou únavu u pacientů s vyšší disabilitou (projeví se jako snížení 

kadence kroků) (Feys, Severijns et al. 2013). Studie na skupině osob s RS s mírným 

neurologickým postižením nezaznamenala zhoršení výkonu v testu při opakovaném 

vyšetření před a po absolvovaném zátěžovém testu. Ačkoli sami pacienti vnímali svou 

únavu jako významně zvýšenou, tak nedošlo ke zhoršení výkonu v testu chůze na 6 

minut (Moumdjian, Gervasoni et al. 2018), (van Stel, Bogaard et al. 2001, Kelly, 

Kilbreath et al. 2003, Pohl, Perera et al. 2004, Goldman, Marrie et al. 2008). Za klinicky 

významnou změnu je považována vzdálenost 92 m, tedy více než je minimální změna 

vnímaná pacientem (53 m) nebo terapeutem (55 m), (Paltamaa, Sarasoja et al. 2008). 

V šestiminutovém testu chůze se jako silný prediktor výkonu ukázala svalová síla 

abduktorů kyčelního kloubu, plantárních flexorů a flexorů trupu (Manago, Hebert et al. 

2018). Negativní vliv na výkon ve vytrvalostním šestiminutovém testu chůze má také 

přítomnost spasticity na dolních končetinách, která zvyšuje energetickou náročnost 

chůze (Balantrapu, Sosnoff et al. 2014). Výkon v šestiminutovém testu chůze se 

výrazně liší u osob s minimální a střední disabilitou od výkonu osob s těžkou disabilitou 

(EDSS ≥ 6), (Kieseier and Pozzilli 2012, Engelhard, Patek et al. 2018) s postupným 

zhoršováním časoprostorových parametrů chůze s progredující disabilitou (Engelhard, 

Dandu et al. 2016). Již u osob se střední disabilitou však klesá při šestiminutovém testu 

kadence a délka kroku (Pilutti, Dlugonski et al. 2013).  

Tento delší vytrvalostí test chůze je považován za vhodný nástroj pro objektivizaci 

výsledků intervenčních studií, zejména rehabilitačních (Gijbels, Dalgas et al. 2012, 

Baert, Freeman et al. 2014). 
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3.1.6 Test chůze na 2 minuty 

Dvouminutový test chůze je navrhován do běžné klinické praxe některými odborníky 

z evropské společnosti RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) jako alternativní 

varianta dlouhého šestiminutového testu chůze. Jeho výhodou je nižší časová náročnost 

pro terapeuta a menší náročnost na provedení testu pro pacienta, přičemž oba testy mají 

podobnou výpovědní hodnotu (Gijbels, Dalgas et al. 2012). Za minimální klinicky 

významnou změnu je považována hodnota 9,6 m (Baert, Freeman et al. 2014).  

Dvou i šestiminutový test chůze však příliš nevypovídají o běžné chůzi během dne, 

protože většina pacientů stráví nepřerušenou chůzí pouze kratší časové úseky 

(Stellmann, Neuhaus et al. 2015, Neven, Vanderstraeten et al. 2016). Pokud bychom 

však chtěli hodnotit metabolické nároky na chůzi, tak je mezi těmito dvěma testy chůze 

významný rozdíl. Během kratšího dvouminutového vytrvalostního testu chůze je 

energie získávána kombinací aerobního a anaerobního metabolismu a spotřeba kyslíku 

v průběhu testu stále stoupá. Po 3. minutě nepřerušené chůze pak dochází k ustálenému 

stavu a získávání další energie se nadále děje prostřednictvím aerobního metabolismu 

(aniž by došlo ke změně kadence chůze) (Motl, Suh et al. 2012). 

3.2. Další užívané metody vyšetření chůze 

3.2.1 Observační analýza chůze 

Observační analýza chůze je v klinické praxi nejběžnější a nejdostupnější metodou 

vyšetření chůze. Při této analýze se hodnotí kinematické a časoprostorové parametry 

chůze pouhým pohledem vyšetřujícího. Někdy se doporučuje pořízení videozáznamu 

pro možnost důkladnější analýzy. Může být prováděna zároveň s vyšetřením chůze 

pomocí klinických testů (Cameron and Wagner 2011). Tento způsob vyšetření je 

nenáročný na přístrojové vyšetření, ale její přesnost a reliabilita je omezená (Krebs, 

Edelstein et al. 1985). Spolehlivost tohoto způsobu analýzy pak zvyšuje zkušenost 

vyšetřovatele a používání standardizovaných formulářů (Brunnekreef, van Uden et al. 

2005). 

3.2.2 Přístrojové vyšetření chůze 

Přístrojová analýza poskytuje objektivní záznam poruch chůze a pomáhá k pochopení 

patofyziologie chůze i k objektivizaci jejich změny. Moderní technika umožňuje 

zaměřit vyšetření na různé modality chůze podle typu přístroje (záznam pohybu 
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v kloubech, záznam působících sil, záznam pohybové aktivity, časoprostorové 

parametry chůze apod.). 

Podle typu technologického vybavení je možné přístroje pro vyšetření chůze rozdělit 

podle typu snímače na: 1) záznam pohybu (Motion Capture) založený na optickém 

snímání (kinematická analýza chůze), 2) snímání pomocí silových desek (Force 

Platforms) - kinetická analýza, 3) instrumentální chodníky a treadmilly - snímání 

pomocí sensorů v podložce pro evaluaci časoprostorových parametrů chůze (GAITRite, 

Zebris), 4) tlakové snímače umístěné na botě nebo v botě, 5) nositelné inertní sensory, 

pro 3D analýzu chůze nejčastěji kombinující 3-osý akcelerometr, 3-osý gyroskop a 3-

osý magnetometr (Shanahan, Boonstra et al. 2018). 

3.2.2.1 Kinematická analýza chůze 

Kinematická analýza se zaměřuje na pohyb jednotlivých segmentů těla v prostoru a 

jejich vzájemné vztahy. Při kinematické analýze jsou jednotlivé pohyby těla označeny 

reflexními markery a jejich pohyb je zaznamenán pomocí infračervených kamer a 

pomocí speciálního softwaru pak vytvoří v počítači 3D model pohybu. Kinetika pak 

zkoumá mechanismy, které vedou k pohybu segmentů. Zaznamenává síly a momenty 

síly, které v jednotlivých kloubech působí. Měří se pomocí do podlahy zabudovaných 

silových desek měřících vektor reakce síly na podložku. Oba způsoby měření se 

kombinují při vyšetření chůze ve speciálně vybavených laboratořích pro vyšetření chůze 

(Cameron and Wagner 2011). Výhodou tohoto komplexního vyšetření je schopnost 

zaznamenat i minimální změny chůze (Martin, Phillips et al. 2006, Cofre Lizama, Khan 

et al. 2016). 
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3.2.2.2 EMG vyšetření chůze 

Svalová aktivita jednotlivých svalů během chůze se může zaznamenat pomocí 

dynamické polymyelografie, která hodnotí elektrickou aktivitu v jednotlivých 

sledovaných svalech nebo svalových skupinách (Benedetti, Piperno et al. 1999). 

 

3.2.3 Vyšetření časo-prostorových parametrů chůze 

Pro vyšetření časových (rychlost, kadence, čas trvání kroku, čas trvání jednotlivých fází 

krokového cyklu) a prostorových parametrů chůze (délka kroku, délka dvoukroku, šířka 

opěrné baze) mohou být použity i speciální vyšetřovací přístroje typu vyšetřovacího 

koberce s tlakovými senzory (GAITRite), (Givon, Zeilig et al. 2009, Sosnoff, Weikert et 

al. 2011), treadmillu umožňujícího tento typ záznamu (Kalron, Dvir et al. 2013) nebo 

přenosných senzorů (Spain, St George et al. 2012).  

Kromě jednotlivých parametrů chůze je možné pro hodnocení chůze využívat i 

kompozitní skóre jako je Functional Ambulatntion Profile (FAP) u systému GAITRite 

(Givon, Zeilig et al. 2009) nebo tzv. Walk ratio, které se vypočítá, dělíme-li průměrnou 

délku kroku (v mm) kadencí (počet kroků/min) (step length/cadence). Výhodou walk 

ratio je fakt, že vyjadřuje poruchy chůze, aniž by byla ovlivněna rychlostí chůze. Walk 

ratio také může rozlišit osoby s poruchami rovnováhy vedoucí k pádům od ostatních 

(Kalron 2016). 



 

27 
 

 

3.2.3.1 Vyšetření pomocí systému GAITRite 

GAITRite je speciální koberec s tlakovými senzory, které umožňují 

díky specializovanému softwaru zaznamenat časo-prostorové parametry chůze (Bilney, 

Morris et al. 2003). Tento systém je spolehlivý a validní nástroj pro vyšetření parametrů 

chůze u osob s RS (Givon, Zeilig et al. 2009, Sosnoff, Weikert et al. 2011). Chůze je 

zaznamenávána pouze došlapem na koberec a vlatsní pohyb dolních končetin tedy není 

omezován žádnými senzory nebo kabely. Systém dovoluje také vyšetření chůze 

s oporou (hůl, chodítko). Délka koberce s tlakovými senzory je 7,32 metrů, šířka 0,61 

m. Uvádí se, že spolehlivost časoprostorových parametrů změřených systémem 

GAITRite u klinicky stabilních osob s RS, je po 6 měsíců (Sosnoff, Klaren et al. 2015). 

Obrázek 7 - Systém GAITrite 

 

Pramen: propagační materiály výrobce 
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3.2.3.2 Vyšetření časoprostorových parametrů na traedmill 

Traedmill (běžecký pás) s tlakovými senzory (Zebris Traedmill, Zebric Medical) může 

také zaznamenat časoprostorové parametry chůze. Jeho výhodou je možnost 

zaznamenat tyto parametry na delší vzdálenost. Také umožňuje zaznamenat výchylky 

těžiště při chůzi a nastavit konkrétní rychlost chůze. Nevýhodou je „nepřirozenost“ 

chůze na páse, na kterou si musí pacienti zvyknout (Kalron, Dvir et al. 2013, Kalron, 

Dvir et al. 2014). 

3.2.4 Vyšetření pomocí akcelerometru 

Pro vyšetření časoprostorových parametrů chůze se mohou používat také přístroje 

založené na principu akcelerometru (Pau, Caggiari et al. 2016). Sensor je zpravidla 

umístěn na pase (nebo u komerčních systémů jako je např. Actigraph jako náramek 

na zápěstí nebo na dolní končetině (Moon, McGinnis et al. 2017)). Při tomto způsobu 

hodnocení chůze jsou časoprostorové parametry chůze vypočítány podle pohybu 

sensoru (Pau, Caggiari et al. 2016). Další možností je využít akcelerometry pro 

monitoraci habituální pohybové aktivity, tedy celkového denního množství pohybu 

(Motl, Sandroff et al. 2012). Vzhledem k snadné dostupnosti a nízké pořizovací ceně se 

pro monitoraci denní pohybové aktivity u neurologických pacientů využívají i 

komerčně dostupné akcelerometry (Sosnoff, Goldman et al. 2010). Celkový denní počet 

kroků významně koreluje se subjektivně vnímaným poškozením chůze a měření pomocí 

akcelerometru může tak sloužit nejen k monitoraci celkové pohybové aktivity, ale také 

ke sledování schopnosti chůze (Snook, Motl et al. 2009).  

3.2.5 Vyšetření pomocí krokoměrů 

Pro hodnocení schopnosti chůze nebo úrovně pohybové aktivity se také mohou využívat 

krokoměry na principu GPS (global position systém) nebo piezoelektrické, které 

hodnotí celkovou ušlou vzdálenost (Creange, Serre et al. 2007). Aby však bylo měření 

pomocí krokoměru spolehlivé, neměla by být rychlost chůze příliš nízká a kroky 

nepravidelné. Toto měření chůze tedy není příliš přesné u pacientů s vyšší disabilitou, 

kteří při chůzi používají jednostrannou nebo oboustrannou oporu (hole, chodítka), 

(Melanson, Knoll et al. 2004, Motl, McAuley et al. 2005, Creange, Serre et al. 2007). 

Výhodou malých snímačů-akcelerometrů nebo krokoměrů je možnost jejich využití 

v domácím prostředí pacienta a možnost záznamu pohybu po delší dobu. Další výhodou 
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je jejich výrazně nižší pořizovací cena. Nevýhodou je možnost chyby algoritmu 

vypočítávajícího parametry chůze (Shanahan, Boonstra et al. 2018). 

3.2.6 Měření energetické náročnosti chůze  

Pro zhodnocení energetických nároků potřebných k chůzi se využívá měření spotřeby 

kyslíku pomocí přenosného přístroje, který má pacient při chůzi upevněn na těle, a který 

analyzuje jeho množství vdechovaného O2 během chůze (měřeno v milimetrech O2 

na kilogram váhy na metr ml/kg/m) (Motl, Suh et al. 2012). Nárůst spotřeby kyslíku tak 

odpovídá zvýšení energetické náročnosti chůze vlivem patologického (neefektivního) 

provádění pohybu. Měření energetické náročnosti výrazně koreluje se subjektivně 

vnímanou obtížností chůze (Motl, Dlugonski et al. 2010). U osob s RS je energetická 

náročnost chůze (měřená spotřebou kyslíku) až 4krát vyšší než u zdravých kontrol a 

zvyšuje ji především spasticita dolních končetin (Olgiati, Jacquet et al. 1986, Olgiati, 

Burgunder et al. 1988).  

 

3.3 Subjektivní hodnocení (Patient-Based Measures) 

3.3.1 Multiple Sclerosis Walking Scale-12 

Nejrozšířenějším nástrojem pro vyšetření poruch chůze u pacientů s RS je 12 položkový 

dotazník Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS-12) vytvořený odborníky na 

základě klinických zkušeností a rozhovory s pacienty, který hodnotí subjektivní dopad 

RS na chůzi. Každá z otázek je bodována na škále od 1 (bez omezení) po 5 (extrémně 

omezené). Celkové bodové skóre je pak přepočítáno od 0 do 100. Vyšší hodnota skóre 

je spojena s výraznějším vnímaným omezením chůze (Hobart, Riazi et al. 2003). Tento 

dotazník prokázal svou validitu u osob s RS s různou mírou neurologické disability 

(McGuigan and Hutchinson 2004).  

Za minimální klinicky vnímanou změnu se u tohoto testu považuje změna o 4-6 bodů 

(doloženo změnou v testu chůze T25FW) (Hobart, Blight et al. 2013). Studie založená 

na subjektivním hodnocení pacienta nebo terapeuta pokládá za klinicky významnou 

změnu 10,4 - 11,4 bodů (Baert, Freeman et al. 2014). U klinicky stabilních pacientů se 

hodnota MSWS-12 výrazněji nemění. Ti, kteří se zhoršují, mají zpravidla nižší výchozí 

hodnotu MSWS-12 a častější frekvenci změn přesahující hodnotu minimální změny 

(Motl, Putzki et al. 2015). Hodnota 75 bodů je považována za cut-off skóre rozlišující 
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mezi pacienty s neurologickou disabilitou (EDSS 3.5-6.0), kteří trpí opakovanými pády 

(Nilsagard, Lundholm et al. 2009). Zvyšování skóre MSWS-12 je spojeno s poklesem 

rychlosti chůze (McGinnis, Mahadevan et al. 2017). 

Obrázek 8 – Dotazník Multiple Sclerosis Walking Scale-12 
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4. Poruchy chůze u osob s RS 

Literatura popisující průběh neléčené RS (přirozený průběh onemocnění bez léčby) 

uvádí, že více než třetina osob není po 20 letech od počátku onemocnění schopna chůze. 

Po 15 letech (median 15 let) musí většina neléčených pacientů používat při chůzi oporu 

(Weinshenker, Bass et al. 1989).  

Patogeneze poruch chůze je ovlivněna mnoha symptomy RS, přičemž největší vliv mají 

poruchy čití, poruchy rovnováhy, snížená svalová síla, spasticita a ataxie způsobená 

poruchami mozečku (Cameron and Wagner 2011).  

Systematická metaanalýza z roku 2017, která analyzovala data ze 41 studií u 1837 

pacientů s RS, popisuje u osob s RS oproti zdravým kontrolám významně sníženou 

rychlost chůze, sníženou kadenci, sníženou délku kroku (step length) i dvojkroku (stride 

length), prodlouženou fázi dvojí opory a zkrácení švihové fáze během krokového cyklu 

a rozšíření šířky kroku. Tyto patologie jsou přítomné při chůzi běžným tempem a 

při zrychlení chůze se ještě více zvýrazňují (Comber, Galvin et al. 2017). Prodloužená 

fáze dvojí opory a zkrácení švihové fáze krokového cyklu nejsou u RS ovlivněny 

rychlostí chůze (tj. jsou přítomné při rychlé i při pomalé chůzi) (Remelius, Jones et al. 

2012).  

V porovnání se zdravými kontrolami mají osoby s RS také zvýšené medio-laterální 

(Grobelny, Behrens et al. 2017) a anterio-posteriorní (Fritz, Newsome et al. 2015) 

výchylky těžiště v průběhu chůze (Kalron, Dvir et al. 2013).  
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Obrázek 9 - Tzv. motýlí diagram zobrazující pohyb projekce těžiště těla (Center of pressure) při chůzi 

 

Pozn.: A) u zdravých kontrol, B) u osob s RS, IsP=projekce těžiště těla 

Pramen: Kalron, Dvir et al. (2013) 

U zdravých osob je průměrná rychlost maximální rychlé chůze ovlivněna hlavně věkem 

a méně pak výškou osoby. U osob s RS nebyl vliv výšky postavy zaznamenán. Rychlost 

chůze u osob s RS (stejně jako u zdravých kontrol) se lineárně snižuje 

s narůstajícím věkem. Tento pokles rychlosti je však výrazně strmější oproti zdravým 

kontrolám. K fyziologickému vlivu stárnutí na rychlost chůze se tak u osob s RS 

výrazně přidává negativní vliv tohoto chronického onemocnění (Grobelny, Behrens et 

al. 2017). Snížená rychlost chůze koreluje nejen s nárůstem neurologické disability 

v EDSS, ale také s mozkovou atrofií (Khaleeli, Ciccarelli et al. 2008). 

4.1 Faktory ovlivňující rychlost chůze 

Snížená rychlost chůze osob s RS je spojena se sníženou silou svalů dolních končetin. 

Konkrétně studie popisují snížení svalové síly flexorů (Thoumie and Mevellec 2002, 

Thoumie, Lamotte et al. 2005, Broekmans, Gijbels et al. 2013, Manago, Hebert et al. 

2018) a extenzorů kolene (Kjolhede, Vissing et al. 2015), lýtkových svalů (Cameron 

and Wagner 2011, Manago, Hebert et al. 2018), abduktorů kyčelního kloubu (Manago, 

Hebert et al. 2018) a extenzorů kyčle (Fritz, Marasigan et al. 2015). Nedostatečná 

svalová síla lýtkových svalů zhoršuje propulzi, tedy schopnost odrazu v terminální 

stojné fázi (Kelleher, Spence et al. 2010, Perry and Burnfield 2010), a omezuje výkon 

v testech chůze více než spasticita lýtkových svalů (Wagner, Kremer et al. 2014). 
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Podobně snížená síla lýtkových svalů omezuje schopnost chůze také u osob po CMP 

(Nadeau, Gravel et al. 1999). Dalším faktorem omezujícím schopnost chůze je omezení 

rozsahu pohybu v kloubech dolních končetin vlivem spasticity nebo svalové 

kontraktury. Oba tyto symptomy (spasticita i svalová kontraktura jsou u osob s RS 

velmi časté). Nález spastických lýtkových svalů může být zaznamenán u více než 

poloviny osob s RS (Balantrapu, Sosnoff et al. 2014, Wagner, Kremer et al. 2014). 

Přítomnost spasticity vede ke zvýšení energetických nároků na chůzi (Olgiati, 

Burgunder et al. 1988). Pacienti se spasticitou mají sníženou rychlost, kadenci a délku 

kroku s prodlouženou fází dvojí opory a odlišnou kinematikou kloubů dolních končetin 

vlivem abnormálního zapojení svalů (Pau, Coghe et al. 2015). Ve skupině 156 pacientů 

s RS byla u více než poloviny pacientů s různou délkou trvání onemocnění nalezena 

kontraktura (tj. vazivové zkrácení svalu) nejméně jednoho kloubu. Nejčastěji se jednalo 

o kontraktury v oblasti hlezenního kloubu (u 43 %), následovány kontrakturami flexorů 

kyčle (28 %). U pacientů s pokročilejší formou RS byly kontraktury závažnější a 

naopak svalová síla nižší (Hoang, Gandevia et al. 2014). 

Kromě slabosti svalů dolních končetin, omezuje chůzi a rovnováhu také oslabení svalů 

trupu (zejména flexorů) (Freund, Stetts et al. 2016, Manago, Hebert et al. 2018).  

Poruchy chůze osob s RS mohou být také ovlivněny dekondicí. Snížená kondice je 

způsobena nedostatečnou pohybovou aktivitou a zpětně dále míru pohybové aktivity 

ještě více snižuje (Motl, McAuley et al. 2005). Dekondice způsobená nedostatečným 

pohybem se klinicky projevuje jako snížení aerobní kapacity (Motl and Goldman 2011) 

a snížení svalové síly (Kent-Braun, Ng et al. 1997). Již ve skupinách pacientů s mírným 

neurologickým postižením je přítomný sedavý životní styl, snížená kardiovaskulární 

zdatnost a svalové charakteristiky typické pro nedostatečné užívání (Tantucci, Massucci 

et al. 1996, Kent-Braun, Ng et al. 1997). Navíc u pacientů, kteří již mají přítomné 

patologické změny chůze, je energetická náročnost chůze významně zvýšená 

(Franceschini, Rampello et al. 2010), což pro ně může být v kombinaci se sníženou 

kondicí velmi limitující v pohybových aktivitách. 
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4.2 Patologické odchylky v krokovém cyklu u RS 

Další významnou patologií chůze u osob s RS je asymetrie časoprostorových parametrů 

chůze. U pacientů s RS se vyskytuje větší variabilita délky kroku (Flegel, Knox et al. 

2012, Kaipust, Huisinga et al. 2012, Socie and Sosnoff 2013), času trvání kroku 

(Sosnoff, Sandroff et al. 2012, Socie and Sosnoff 2013, Moon, Wajda et al. 2015) i 

variabilita rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech dolních končetin (Crenshaw, Royer 

et al. 2006).  

U osob s RS jsou pohyby kloubu dolních končetin během krokového cyklu a také 

biomechanické síly působící na dolní končetiny vlivem poruchy neurologického řízení 

pohybu patologicky změněné (Huisinga, Schmid et al. 2013). Již pacienti s minimálním 

neurologickým nálezem mají při chůzi omezený rozsah pohybu v kyčelním kloubu 

do extenze (v konečné stojné fázi). Naopak rozsah pohybu kyčle do flexe je během 

švihové fáze zvýšený (Benedetti, Piperno et al. 1999). S narůstající mírou 

neurologického poškození je pak rozsah pohybu kyčle omezován (Kelleher, Spence et 

al. 2010), zejména u pacientů, kteří trpí spasticitou (Pau, Coghe et al. 2015).  

V průběhu časné stojné fáze bývá u osob s RS větší úhel flexe kolenního kloubu než 

u zdravých kontrol (Benedetti, Piperno et al. 1999, Kelleher, Spence et al. 2010, 

Huisinga, Schmid et al. 2013). U pacientů s EDSS> 2.0 je celkový rozsah pohybu 

kolenního kloubu v průběhu celého krokového cyklu snížený (Kelleher, Spence et al. 

2010, Huisinga, Schmid et al. 2013). I ve skupině pacientů s RS se stejnou rychlostí 

chůze jako ve skupině zdravých kontrol je v průběhu švihové fáze kroku omezena flexe 

kolene a dorzální flexe hlezna, což vede k porušení hladkého průběhu švihové fáze 

kroku (toe clearance) a zvyšuje tak nebezpečí zakopnutí a pádu (zejména při chůzi 

v terénu). Tyto změny mohou být způsobeny mimo jiné spasticitou flexorů kolene 

(Kelleher, Spence et al. 2010, Pau, Coghe et al. 2015).  

U hlezenního kloubu dochází také ke snížení celkového rozsahu pohybu (Benedetti, 

Piperno et al. 1999, Kelleher, Spence et al. 2010, Huisinga, Schmid et al. 2013, 

Nogueira, Teixeira et al. 2013, van der Linden, Scott et al. 2014), který se přítomností 

spasticity dále snižuje (Sinkjaer, Andersen et al. 1996, Kelleher, Spence et al. 2010, 

Pau, Coghe et al. 2015). V oblasti pánve dochází k většímu sešikmení pánve na 

protilehlé straně k více postižené dolní končetině (van der Linden, Scott et al. 2014), 
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které je spojeno s oslabením abduktorů kyčelního kloubu (Citaker, Guclu-Gunduz et al. 

2013), což celkově vede k lateroflexi trupu při chůzi (Swinnen, Baeyens et al. 2014).  

Při porovnání rozdílů v chůzi mezi pohlavími je možné zaznamenat u mužů s RS 

snížení plantární flexe hlezenního kloubu, a naopak zvýšení flexe kolenního a kyčelního 

kloubu. Naopak u časoprostorových parametrů chůze nebyl nalezen rozdíl, když byly 

hodnoty normalizovány (Pau, Corona et al. 2017).  

Srovnání chůze u osob s relaps-remitentní RS (RR RS) a primárně progresivní RS 

ukazuje, že osoby s primárně progresivní RS (PP RS) mají horší výsledky ve většině 

časoprostorových parametrů. Při srovnání osob se stejnou střední mírou neurologické 

disability (EDSS 3,0-5,0), se skupinou osob s RR RS a PP RS se příliš neliší kromě 

symetrie trvání švihové fáze kroku a trvání celého krokového cyklu, které jsou u PP RS 

více narušené (Dujmovic, Radovanovic et al. 2017).  

4.3 Vliv kognitivně-motorické interference na chůzi 

U osob s RS se kromě motorického postižení také často vyskytují poruchy kognitivních 

funkcí. Z kognitivních funkcí je nejčastěji snížena rychlost zpracování informací 

/pracovní paměť, pozornost a narušená schopnost učení (Rosti-Otajarvi and Hamalainen 

2014), přičemž celková úroveň intelektu zůstává intaktní (Macniven, Davis et al. 2008). 

V případě, že musí pacient s RS provádět motorickou i kognitivní aktivitu současně, 

dochází ke kognitivně-motorické interferenci (Learmonth, Pilutti et al. 2015, Wajda and 

Sosnoff 2015). Pokud tedy musí osoby s RS při chůzi souběžně vykonávat druhý 

kognitivní úkol (tzv. dual task) dochází u nich k významnému zpomalení rychlosti a 

zvýšení variability parametrů chůze (zde konkrétně swing time) a zároveň ke zhoršení 

výkonu v kognitivním testu (Hamilton, Rochester et al. 2009). Tato kognitivně 

motorická interference, která je popsána i u jiných neurodegenerativních onemocnění 

(Kelly, Eusterbrock et al. 2012, Plummer, Eskes et al. 2013), je přítomná již u osob ve 

fázi klinicky izolovaného symptomu (Kalron, Dvir et al. 2010). Kromě snížené rychlosti 

dochází při souběžném vykonávání kognitivního dual task také ke snížení kadence, 

zkrácení délky kroku a prodloužení doby strávené ve fázi dvojí opory (double support 

phase) (Monticone, Ambrosini et al. 2014, Motl, Sosnoff et al. 2014). Oproti zdravým 

kontrolám mají také 2-3krát zvýšenou variabilitu paramentrů chůze (délka kroku, čas 

kroku, švihová faze kroku) (Malcay, Grinberg et al. 2017). Zvýšená variabilita 
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parametrů chůze je přičítána zhoršené motorické kontrole (Hausdorff, Rios et al. 2001, 

Hausdorff 2005). 

Vlivem zhoršené motorické kontroly trvá osobám s RS déle, pokud mají svou chůzi 

náhle zastavit, zejména v kognitivně rušivém prostředí (Roeing, Wajda et al. 2015, 

Roeing, Moon et al. 2017). Vlivem kognitivně rušivých podnětů bývá také narušena 

iniciace chůze (Wajda, Moon et al. 2015). 

Kognitivně-motorická interference bývá vysvětlována několika různými teoriemi. Asi 

nejčastěji je zmiňována teorie omezené pozornosti (attentional capacity theory), kdy 

v důsledku souběhu více úkolů nemůže být všem věnována stejná kapacita pozornosti a 

výkon v jednom nebo obou úkolech se pak zhoršuje (Kahneman 1973, Woollacott and 

Shumway-Cook 2002). Podobně teorie hrdla láhve (bottleneck theory) popisuje 

omezenou schopnost zpracování informací v jednom okamžiku, tak může být věnována 

pozornost pouze jednomu úkolu a výkon v druhém klesá (Pashler 1994). Poslední teorie 

(self-awereness theory) pak předpokládá, že vědomě vždy upřednostníme výkon 

v jednom úkolu před druhým (Shumway-Cook, Woollacott et al. 1997).  

Většina aktivit běžného denního života zahrnuje vykonávání dual task. V běžném životě 

musí osoby s RS při chůzi hovořit (kognitivní dual task) nebo například něco přenášet 

(motorický dual task). Vyšetření chůze s dual task může být tedy citlivější na případné 

změny vlivem terapie nebo progrese onemocnění než pouhé vyšetření samotné chůze 

(Wajda and Sosnoff 2015). 

4.4 Poruchy chůze podle míry neurologické disability 

S progredující mírou neurologické disability se rychlost chůze osob s RS snižuje 

(Nogueira, Dos Santos et al. 2013, Grobelny, Behrens et al. 2017). Na hodnocení 

schopnosti chůze je do značné míry založena škála kvantifikující míru neurologického 

postižení u osob s RS tzv. EDSS škála (Expanded Disability Status Scale), kterou 

zavedl do praxe J.F.Kurtzke v roce 1955 a rozšířil v roce 1983 (Kurtzke 1955, Kurtzke 

1983). Tato škála převádí nález z neurologického vyšetření do 10 bodové škály. 

Hodnocení se zakládá na nálezu v 7 funkčních systémech (zrakový, kmenový, 

pyramidový, mozečkový, sensitivní, cerebrální systém a funkce sfinkterů). Celkové 

EDSS od stupně 0 (normální neurologický nález) až po stupeň 3,5 (střední disabilita) je 

dáno pouze součtem nálezu v jednotlivých funkčních systémech. Od stupně 4 je celkové 
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skóre ovlivněno mírou schopnosti samostatné chůze. Stupeň EDSS 4,0 znamená, že 

pacient je schopen samostatné chůze bez opory a zastavení ≥ 500 m. Stupeň EDSS 4,5 

odpovídá chůzi samostatně bez opory a zastavení na vzdálenost ≥ 300 m. Pokud je 

pacient schopen samostatné chůze bez opory a zastavení na vzdálenost ≥ 200 m, je 

hodnocen stupněm EDSS 5,0, v případě, že ujde pouze ≥ 100 m tak se jedná o stupeň 

EDSS 5,5.  

Užívá-li pacient při chůzi jednostrannou oporu a je schopen chůze ≥ 100 m bez zastávky 

nebo s krátkou zastávkou, je hodnocen stupněm EDSS 6,0. Nutnost bilaterální opory při 

chůzi a schopnost ujít ≥ 20 m s nebo bez zastavení je hodnocena stupněm EDSS 6,5. 

Pacient hodnocený stupněm EDSS 7,0 není schopen ujít 5 m a je odkázán na invalidní 

vozík. Stupně EDSS 7,5 – 9,5 jsou hodnoceny podle míry soběstačnosti, schopnosti 

užívat horní končetiny, polykat a komunikovat. Stupeň EDSS 10 je pak smrt v důsledku 

RS. 

Obrázek 10 - Škála EDSS (Expanded Disability Status Scale) 

 

Pramen: dostupné z https://www.stark-mit-ms.at/edss-was-ist-das/. 

Již u pacientů ve fázi CIS je možné zaznamenat zhoršenou funkci dolních končetin. 

Konkrétně zvýšenou svalovou únavu, asymetrii momentu svalové síly mezi plantárními 

a dorzálními flexory a asymetrii délky kroku levou a pravou dolní končetinou, 

prodlouženou fázi dvojí opory a rozšíření opěrné baze (Kalron, Achiron et al. 2011). 

Také ve skupině pacientů s klinicky definitivní RS s minimální neurologickou 

disabilitou (EDSS 0–2, některé studie udávají jako minimální neurologickou disabilitu 

EDSS 0–3) se objevují patologické odchylky chůze. Pacienti chodí pomaleji, s kratší 

délkou kroku a prodlouženou fází dvojí opory (Benedetti, Piperno et al. 1999, Martin, 

Phillips et al. 2006, Sosnoff, Sandroff et al. 2012). Také u nich dochází k odlišnému 

zapojení svalů během krokového cyklu. Jedná se o prodlouženou aktivitu m. tibialis 
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anterior a předčasné zapojení m. gastrocnemius medialis během stojné fáze kroku. 

Během konce stojné fáze u nich dochází k nedostatečnému odrazu a omezené extenzi 

v kyčelním kloubu. Celkový rozsah pohybu kyčelního kloubu a kolenního kloubu do 

flexe a hlezenního kloubu do plantární flexe je zvýšený oproti zdravým kontrolám. 

Celkový rozsah pohybu v hlezenním kloubu je pak omezený. Zvýšený rozsah flexe 

kyčelního kloubu tak může být kompenzací nedostatečného pohybu hlezna (Benedetti, 

Piperno et al. 1999, Davies, Hoffman et al. 2016). Tyto odchylky v chůzi se pak u osob 

s vyšší neurologickou disabilitou dále prohlubují (Kelleher, Spence et al. 2010).  

Studie zkoumající běh u skupiny pacientů s RS s mírným neurologickým deficitem 

(EDSS do 3,5) zaznamenala odlišnosti v mechanice běhu oproti zdravým kontrolám. 

Pacienti s RS byli schopni menšího zrychlení, při běhu měli širší opěrnou bazi, kratší 

kroky a větší asymetrii délky kroků. A ačkoli je běh definován jako pohyb bez 

přítomnosti fáze dvojí opory (na rozdíl od chůze), tak u osob s RS byla při běhu stále 

zachována fáze dvojí opory (5,54 % krokového cyklu u RS a 0,02 % u zdravých 

kontrol), (Kalron, Dvir et al. 2014). 

I ve skupině pacientů s mírným neurologickým nálezem (EDSS ≤3.0), kteří neprodělali 

ataku onemocnění, bylo při kontrolním vyšetření po 12 měsících nalezeno zhoršení 

parametrů chůze (snížení rychlosti, zkrácení délky kroku, prodloužení fáze dvojí opory 

a změny pohybu kloubů během krokového cyklu) (Galea, Cofre Lizama et al. 2017). 

U osob s mírným neurologickým deficitem je také možno zaznamenat odchylky 

v souhybech horní končetiny při chůzi. Osoby s RS chodí oproti zdravým kontrolám 

pomaleji s více flektovaným loketním kloubem a sníženým celkovým rozsahem pohybu 

v loketním kloubu (hybnost ramenního kloubu a zápěstí je beze změn) (Elsworth-

Edelsten, Bonnefoy-Mazure et al. 2017).  

Osoby s EDSS vyšším než 2,5 mají zvýšené energetické nároky na chůzi, které se 

s progresí neurologického nálezu dále zvyšují (Franceschini, Rampello et al. 2010). 

Při srovnání pacientů s poškozením pyramidového systému, mozečku a poškozením 

senzitivního funkčního systému jsou nejvýraznější odchylky v chůzi u osob 

s poškozením pyramidového systému. U skupiny pacientů se senzorickým poškozením 

je naopak chůze relativně dobře zachována a je zaznamenána pouze vyšší kadence 

kroků (Thoumie, Lamotte et al. 2005), také je u nich oproti ostatním výrazně vyšší 
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asymetrie trvání kroku (Kalron and Givon 2016). Pacienti s porušením pyramidové 

dráhy mají sníženou rychlost chůze a prodlouženou fázi dvojí opory. U pacientů 

s mozečkovým poškozením je rozšířená opěrná báze (Martin, Phillips et al. 2006, 

Givon, Zeilig et al. 2009).  

Studie sledující 35 osob s mírnou až střední disabilitou (EDSS 2–4) popisuje jako 

nejlepší prediktor výkonu ve funkčních testech chůze (T25FW a 2minutový test chůze) 

kombinaci maximální izokinetické síly flexorů a extenzorů kolene slabší dolní 

končetiny (Kjolhede, Vissing et al. 2015). Studie porovnávající osoby s mírnou až 

střední mírou disability (EDSS 1,5 - 4) oproti osobám se střední a vyšší mírou disability 

(EDSS 4,5 – 6,5) ukazuje, že s narůstající mírou neurologické disability převažuje vliv 

svalové síly extenzorů kolenního kloubu (nad flexory kolene) na výkon ve funkčních 

testech chůze (Broekmans, Gijbels et al. 2013). 

4.5 Poruchy rovnováhy při chůzi 

Osoby s RS mají kromě porušené chůze také potíže udržet posturální kontrolu (Comber, 

Galvin et al. 2017), ta se významně zvyšuje s narůstající neurologickou disabilitou a 

dále zhoršuje při souběhu druhého kognitivního úkolu (dual task) (Boes, Sosnoff et al. 

2012). Proto se u nich objevuje zvýšené riziko pádu. S klesající rychlostí chůze mají 

osoby s RS větší subjektivně vnímané poruchy rovnováhy. Ti, kteří trpí opakovanými 

pády, mají pak rychlost chůze významně nižší (Nogueira, Dos Santos et al. 2013). Nižší 

rychlost chůze (spolu se zvýšenou únavou) je přítomná u pacientů s RS s nedostatečnou 

pohybovou aktivitou, která je mimo jiné způsobena větším strachem z pádu (Kalron, 

Aloni et al. 2018). Rychlost běžné chůze je u osob s RS, které mají pády v anamnéze, je 

o 0.22 m/s nižší než u těch, kteří nepadají (McGinnis, Mahadevan et al. 2017). 

Udává se, že až 56 % pacientů zažilo v posledních 3 měsících pád a z toho 37 % padá 

opakovaně. K většině pádů dochází uvnitř budov (Nilsagard, Gunn et al. 2015). 

K pádům dochází při mnoha typech aktivit, které zahrnují chůzi, otáčení nebo jinou 

změnu pozice. Častěji také dochází k pádům v odpoledních hodinách a při spěchu 

(Gunn, Creanor et al. 2014, Nilsagard, Westerdahl et al. 2016). Největší riziko pádu je u 

osob s EDSS 4,0 – 6,0 (Nilsagard, Gunn et al. 2015), přičemž větší riziko je u těch, kteří 

dosud nepoužívají pomůcky při chůzi (Coote, Finlayson et al. 2014). S narůstající mírou 

neurologické disability, spasticitou a sníženou propriocepcí se riziko pádu zvyšuje 
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(Nilsagard, Lundholm et al. 2009). Nezdá se však, že by zhoršený výkon ve 

vytrvalostních testech chůze mohl sloužit jako prediktor dalšího nebezpečí pádu 

(Nilsagard, Westerdahl et al. 2016). Naopak se jako nejspolehlivější prediktor pádu 

ukazuje prostý dotaz na pády v anamnéze (Cameron, Thielman et al. 2013).  

U pacientů s RS jsou popsány i během klidného stoje zvýšené výchylky těžiště, 

opožděná reakce na neočekávané vychýlení těžiště a snížený rozsah bezpečného 

naklonění (zhoršení výkonu v testu Limity Stability i v testu Functional Reach) 

(Cameron and Lord 2010, Comber, Sosnoff et al. 2018).  

4.5.1 Variabilita parametrů chůze 

Variabilita parametrů chůze (tedy fluktuace parametrů chůze mezi jednotlivými kroky), 

která se u pacientů s RS vyskytuje (Crenshaw, Royer et al. 2006, Flegel, Knox et al. 

2012, Socie and Sosnoff 2013, Allali, Laidet et al. 2016), je považována za prediktor 

poruch chůze a rovnováhy u starších osob (Brach, Berlin et al. 2005, Hausdorff 2005, 

Brach, Studenski et al. 2007) stejně jako u pacientů s neurologickým onemocněním 

(Lord, Baker et al. 2011). Pacienti s RS s pády v anamnéze vykazovali větší variabilitu 

délky kroku, času trvání kroku a pomalejší rychlost chůze než pacienti, kteří nepadali 

(Allali, Laidet et al. 2016, Kalron 2017). Variabilita času trvání kroku (stride time 

variability) je považována u osob s mírným a středním neurologickým nálezem za lepší 

prediktor pádu než neurologická disabilita vyjádřená EDSS (Allali, Laidet et al. 2016, 

Allali, Laidet et al. 2016, Kalron 2017). Variabilita parametrů chůze bývá vyjádřena 

jako koeficient variace (coefficient of variation-CV)  x 100 pro délku 

kroku (step length) nebo čas trvání kroku (step time) (Hsieh, Sun et al. 2017). 
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Obrázek 11 – Patofyziologické změny mající vliv na variabilitu parametrů chůze 

 

Pramen: (Hausdorff, Nelson et al. 2001). 

4.5.2 Faktory ovlivňující poruchy rovnováhy 

Udržení rovnováhy, ať již klidové (statické), proaktivní (příprava těla na plánovaný 

pohyb) nebo reaktivní (v reakci na nečekané výchylky těžiště) je složitou komplexní 

funkcí, která je ovlivněna komplexní interakcí mezi nervovým a muskuloskeletálním 

systémem (včetně nepoškozených aferentních vstupů do CNS) (Shumway-Cook and 

Woollacott 2007). U pacientů s RS se na poruchách rovnováhy tedy podílí kromě 

narušené funkce muskuloskeletálního systému (poruchy koordinace, snížená svalová 

síla, spasticita) do značné míry také poruchy sensitivity. Až 80 % pacientů trpí 

poškozením somatosensitivity (i když úplná ztráta citlivosti je vzácná) (Sanders and 

Arts 1986, Merchut and Gruener 1993). Konkrétně byla doložena snížená taktilní 

citlivost v oblasti planty (Kelleher, Spence et al. 2009), snížená taktilní a vibrační 

cilitvost v oblasti paty u osob s RS s poruchami rovnováhy (Citaker, Gunduz et al. 

2011) a snížená vibrační citlivost v oblasti prvního metatarzofalangeálního kloubu u 

osob s RS s poruchami chůze (Roeing, Wajda et al. 2016). Poruchy citlivosti bývají 

přítomné na obou dolních končetinách, často bez výraznějších stranových rozdílů 

(Citaker, Gunduz et al. 2011, Jamali, Sadeghi-Demneh et al. 2017). Nejčastěji bývá u 
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RS narušena propriocepce (66 %), poté taktilní (60 %) a vibrační čití (44 %). Všechny 

tyto poruchy čití jsou nezávislými prediktory poruch rovnováhy (Jamali, Sadeghi-

Demneh et al. 2017). Posturální nestabilita se zhoršuje s omezením zraku a zmenšením 

opěrné baze. Již lehký dotek konečky prstů pevné opory pak pomáhá posturální stabilitě 

(Kanekar, Lee et al. 2013). 

U pacientů, kteří mají poruchy propriocepce, se objevuje zvýšený moment svalové síly 

flexorů a extenzorů kolene, tedy jejich nadměrně zvýšené zapojení pro kompenzaci 

tohoto deficitu (Thoumie and Mevellec 2002, Boudarham, Hameau et al. 2016). Také 

dochází k výraznějšímu zapojení svalů hlezna (využití kotníkové balanční strategie) 

(Rusu, Neamtu et al. 2014, Boudarham, Hameau et al. 2016). 

Ke zhoršení posturální stability a rychlosti chůze přispívá také asymetrie ve svalové síle 

dolních končetin (Chung, Remelius et al. 2008, Rudroff and Proessl 2018). 

Potíže s rovnováhou (zvýšené posturální výchylky) se zvyšují při horkých teplotách 

(Mazumder, Murchison et al. 2014, Poh, Adams et al. 2017). U osob s RS se objevují 

zvýšené výchylky těžiště zejména v mediolaterálním směru (Spain, St George et al. 

2012, Huisinga, Mancini et al. 2013, Morrison, Rynders et al. 2016, Roeing, Wajda et 

al. 2016), ale i anteriorně-posteriorním směru (Huisinga, Mancini et al. 2013, Fritz, 

Marasigan et al. 2015, Peebles, Reinholdt et al. 2016). Zvýšený rozsah pohybu trupu 

během chůze snižuje stabilitu (Spain, St George et al. 2012), příčinou může být oslabení 

trupových svalů zejména flexorů trupu (Freund, Stetts et al. 2016). Také u geriatrických 

pacientů jsou zvýšené posturální výchylky v mediolaterálním směru spojené s větším 

výskytem pádů (Piirtola and Era 2006). Tento zvýšený posturální deficit v medio-

laterálním směru může být u pacientů s RS ohrožující vzhledem k nebezpečí zlomeniny 

kyčelní kosti při pádu do strany. Pacienti s RS jsou oproti zdravé populaci stejného věku 

až 4krát více ohroženi zlomeninou kyčelního kloubu (Bazelier, van Staa et al. 2011, 

Bazelier, Bentzen et al. 2012).  

Zpomalení rychlosti chůze, kratší délka kroku, rozšířená opěrná baze a prodloužená fáze 

dvojí opory, které jsou přítomné již od časných stádií onemocnění, tak mohou být 

kompenzační strategií pro zlepšení rovnováhy a snížení rizika pádu (Kalron, Achiron et 

al. 2011, Kalron, Dvir et al. 2014, Peebles, Reinholdt et al. 2016). U pacientů s RS, kteří 

uvádí strach z pádu (nezávisle na tom, zda mají pády v anamnéze nebo ne) je výrazně 
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snížena rychlost chůze, kadence, délka kroku, rozšířena opěrná baze a také větší 

variabilita parametrů chůze (Kalron and Allali 2017).  

4.6 Další specifika poruch chůze u RS 

4.6.1 Únava a chůze 

Studie u 120 osob s RS zkoumající faktory, které přispívají k nižší průměrné rychlosti 

chůze u RS, popisuje, že rychlost chůze je možné z 58 % vysvětlit vlivem disability, 

subjektivně vnímanými poruchami rovnováhy a časem potřebným od naplánování 

pohybu k jeho realizaci. Naopak únava, úroveň pohybové aktivity, věk, pády 

v anamnéze a kognitivní obtíže s rychlostí chůze nekorelovaly (Nogueira, Dos Santos et 

al. 2013). Oproti tomuto jiné menší studie souvislost únavy a rychlosti chůze potvrzují 

(Huisinga, Filipi et al. 2011, Sacco, Bussman et al. 2011). Studie u 124 pacientů 

prokázala, že pacienti s RS se zvýšenou subjektivně vnímanou únavou (podle cut-off 

hodnoty 38 bodů z dotazníku MFIS) mají výrazně kratší délku kroku s prodlouženou 

fází dvojí opory než pacienti s nižší subjektivně vnímanou únavou (Kalron 2015). 

Korelace jednotlivých parametrů chůze s únavou však nejsou příliš silné. S vnímanou 

únavou pak lépe koreluje dotazník subjektivního hodnocení poruch chůze (Kalron 

2016). Neprokázalo se však přímé spojení subjektivně vnímané únavy s energetickou 

náročností chůze, což může být vysvětleno skutečností, že subjektivně vnímaná únava 

je multifaktoriální fenomén (Franceschini, Rampello et al. 2010). 

Při hodnocení variability parametrů chůze během jednoho dne i porovnání mezi 

různými dny byl nalezen subjektivně vnímaný rozdíl ve vnímání únavy, kterému však 

neodpovídala významná změna pohybu v kloubech (Crenshaw, Royer et al. 2006). 

Studie hodnotící u 14 osob s RS změny časoprostorových parametrů chůze ve vztahu 

k únavě během jednoho dne zaznamenala mírné zvýšení subjektivně vnímané únavy, 

kterému však neodpovídalo zhoršení parametrů chůze. Naopak bylo nalezeno mírné, ale 

klinicky nevýznamné zlepšení výkonu v rychlosti chůze a konzistentní hodnoty v délce 

kroku, kadenci a délce trvání fáze dvojí opory při porovnání výkonu ráno a odpoledne 

(Morris, Cantwell et al. 2002). 
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4.6.2 Změny struktury kosterních svalů 

Svalová slabost způsobená poškozením pyramidové dráhy nebo také celkovou sníženou 

kondicí vede ke snížené rychlosti chůze, snížené výdrži při chůzi (zhoršení výkonu 

ve vytrvalostních testech) a zvýšené energetické náročnosti chůze (Thoumie, Lamotte et 

al. 2005).  

Zhoršená svalová funkce je u osob s RS ovlivněna i odlišnou strukturou svalu. Pomocí 

biopsie m. tibialis anterior bylo zjištěno nižší zastoupení vláken typu I, která byla také 

menší a s nižším obsahem svalových enzymů (Kent-Braun, Ng et al. 1997). Svalová 

vlákna typu I (tedy pomalá červená vlákna) mají díky hojnějšímu zastoupení kapilár 

aerobní metabolismus energie a slouží tak k dlouhému výkonu o nižší intenzitě 

(Dylevský 2009). Zdá se tedy, že svalová vlákna osob s RS jsou menší a více používají 

anaerobní přísun energie. To zvyšuje svalovou únavnost (Kent-Braun, Ng et al. 1997). 

Nižší zastoupení svalových vláken typu I a vyšší zastoupení vláken typu II b (rychlá 

bílá vlákna) u osob s RS odpovídá nálezům u osob s chronickým hemiplegickým 

postižením (Jakobsson, Edstrom et al. 1991) nebo traumatickým poraněním míchy, u 

kterých je však nález změn ve složení svalových vláken závažnější (Martin, Stein et al. 

1992). Mnohé studie popisují i svalovou atrofii u osob s RS (Kent-Braun, Sharma et al. 

1994, Sharma, Kent-Braun et al. 1995, Kent-Braun, Ng et al. 1997). Tato svalová 

atrofie (zmenšení svalových vláken o 25-36 % (Kent-Braun, Ng et al. 1997)) je 

přibližně dvojnásobná, než k jaké dochází u zdravých osob po 6 týdnech, kdy není 

končetina zatěžována (došlo ke snížení průměru vláken typu I a II o 12-15 %) (Hather, 

Adams et al. 1992). Snížení oxidativní enzymatické aktivity svalů osob s RS se blíží 

změnám pozorovaným u kompletního přerušení míchy, což je zajímavé vzhledem 

k faktu, že osoby s RS jsou schopné chůze (Kent-Braun, Ng et al. 1997).  

4.6.3. Termosenzitivita 

Pro osoby s RS je také často typické zhoršení symptomů během zvýšení tělesné teploty 

(vlivem zvýšení tělesné teploty v horkém prostředí, vlivem pohybové aktivity nebo 

při horečce). Tímto přechodným zhoršováním symptomů vlivem intolerance tepla trpí 

asi 60 - 80 % osob s RS (Davies, Hoffman et al. 2016). Tento tzv. Uhthoffův fenomén 

byl popsán již koncem 19. stolení německým oftalmologem Wilhelmem Uhthoffem. 

Původně byl tento fenomén popisován jako dočasné zhoršení zraku vlivem zvýšení 

tělesné teploty u osob po prodělané optické neuritidě. Dočasné zhoršení se však může 
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týkat i ostatních symptomů RS. Tyto potíže jsou způsobeny narušenou schopností 

demyelinizovaných axonů přenést akční potenciál (Stutzer and Kesselring 2008). 

Vlivem zvýšené teploty se schopnost vést akční potenciál v demyelinizovaných 

vláknech zpomaluje nebo může dojít až k blokádě přenosu (Davies, Hoffman et al. 

2016). 

Zdá se také, že u osob s RS dochází k významnějšímu nárůstu tělesné teploty než 

u zdravých osob (Romberg, Ikonen et al. 2012). Některé studie spekulují, že se může 

jednat o poruchu autonomního nervového systému narušující ochlazování těla pocením 

(Allen, Huang et al. 2017).  

Po zvýšení tělesné teploty dochází k významnému zhoršení výkonu v testu chůze 

T25FW (snížení rychlosti) i k omezení další funkční mobility, jako je vstávání ze židle 

nebo snížení funkčního dosahu (Romberg, Ikonen et al. 2012). Také dochází k horšímu 

výkonu v kognitivním testu PASAT (Hamalainen, Ikonen et al. 2012).  

4.7 Subjektivní hodnocení poruch chůze 

S postupující progresí onemocnění se musí pacient vyrovnávat se zármutkem nad 

ztrátou aktivit, které zhoršující se hybností již nemůže vykonávat (Finlayson and van 

Denend 2003). Sami pacienti s RS nezávisle na délce trvání onemocnění hodnotí 

udržení hybnosti, konkrétně chůze, jako jednu z nejvyšších priorit nezávisle na poruše 

hybnosti a délce onemocnění (Finlayson 2004, Heesen, Bohm et al. 2008, Sutliff 2010). 

Více než  70 % pacientů uvádí, že má významné potíže s pohyblivostí.  

Z toho 57 % pacientů si stěžuje na každodenní potíže:  nejčastěji na slabost dolních 

končetin (81 %),  únavu (73 %), potíže s rovnováhou a koordinací (67 %), pomalejší 

provádění pohybu (59 %), parestezie dolních končetin (54 %) a zakopávání o špičku - 

drop foot (41 %) (van Asch 2011).  

Kvalitativní studie popisující zkušenost ztráty mobility u skupiny 27 starších osob s RS 

podrobně zmiňuje témata, která zkušenost ztráty chůze provázejí. Pacienti se v prvé 

řadě musí vyrovnat s projevy onemocnění RS jako takovými. Mezi ně patří obtěžující 

tělesné symptomy omezující pohyblivost (jako jsou bolesti, parestezie a dysestezie, 

slabost popisovaná jako „pocit těžkých končetin“) dále nepředvídatelnost obtíží a 

rozpor mezi zamýšlenými aktivitami a skutečnými tělesnými možnostmi. Schopnost 
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mobility je ovlivněna možností (a ochotou pacientů) využívat kompenzační pomůcky, 

podporou blízkých pacienta a dále množstvím bariér v domácím prostředí pacienta a 

jeho okolí. Používání kompenzačních pomůcek při chůzi (nebo jako kompenzace ztráty 

chůze) bývá pacienty zpočátku vnímáno jako prohra nad nemocí a nebývá přijímáno 

snadno. Přes počáteční odpor k pomůckám však následně uživatelé pomůcek oceňují 

výrazné rozšíření mobility a možnost navštěvovat i vzdálenější místa (Finlayson and 

van Denend 2003).  

Obrázek 12 - Grafické znázornění témat objevujících se v souvislosti se ztrátou pohyblivosti 

 

Pramen: Finlayson (2003). 

4.8 Vztah poruch chůze a dalších aktivit 

Poruchy chůze a hybnosti významně přispívají ke snížení kvality života u osob s RS 

(Zwibel 2009, Coleman, Sidovar et al. 2013, Cohen, Krishnan et al. 2014). Narušená 

schopnost chůze má negativní vliv na provádění mnoha aktivit a celkovou nezávislost 

osob s RS. Rychlost chůze a délka kroku se ukázaly jako významný prediktor závislosti 

v běžných denních aktivitách (ADL) (Paltamaa, Sarasoja et al. 2007). Rychlost chůze je 

také spolu s vytrvalostí určující pro schopnost mobility mimo domácí prostředí 

(Lamprecht and Lamprecht 2018). Zpomalování maximální rychlosti chůze (měřeno 

testem krátké rychlé chůze) je spojeno s postupným omezením schopnosti zvládat běžné 

denní aktivity - viz Tabulka č. 2. Předpokládá se, že více než 50% osob s RS trpí 
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omezením ADL aktivit a nejméně třetina z nich je omezena ve svých sociálních 

aktivitách (Rodriguez, Siva et al. 1994, LaRocca 2011). 

Pomalá chůze vyžaduje více svalové síly a je náročnější na rovnováhu oproti rychlé 

chůzi (za nejvíce efektivní je považovaná chůze rychlostí 120 kroků za minutu). Čím je 

chůze pomalejší, tím více stoupá její energetická náročnost (Motl, Sandroff et al. 2012, 

Lamprecht and Lamprecht 2018).  

Tabulka 2 - Vztah rychlosti chůze a omezení ADL aktivit u osob s RS 

Rychlost chůze 
(měřeno testem 
krátké maximálně 
rychlé chůze) 

Omezení ADL aktivit 

1,52 – 1,27 m/sec 

Omezení některých instrumentálních ADL (např. třetina osob má 
potíže s přípravou jídla), pobírání některých sociálních dávek, 
většina osob s RS je však funkčně nezávislá a udrží si 
práceschopnost (Goldman, Motl et al. 2013) 

1 m/sec 
Rychlost nutná k bezpečnému překonání křižovatky na zelenou 
(Lamprecht and Lamprecht 2018) 

1,27 – 0,95 m/sec 

Omezení práceschopnosti,  
potřeba asistence při instrumentálních ADL,  
omezení chůze mimo domov – při chůzi venku nutná opora o hůl 
(Goldman, Motl et al. 2013) 

0,95 m/sec a méně 

Trvalá invalidita (spojená s pobíráním invalidního důchodu a 
dalších sociálních dávek), výrazné narušení práceschopnosti,  
neschopnost provádět instrumentální ADL, 
chůze s chodítkem (Goldman, Motl et al. 2013) 

0,35 m/sec a méně 
Omezení soběstačnosti v personálních ADL (např. sycení, oblékání, 
péče o hygienu, používání WC, přesuny) (Kierkegaard, Einarsson et 
al. 2012) 

0,27 m/sec a méně 

Při této rychlosti je chůze pro pacienty s neurologickým 
onemocněním příliš náročná (časově i energeticky) a kvůli své 
snížené svalové síle a vytrvalosti volí pro přesuny často raději 
invalidní vozík (Lamprecht and Lamprecht 2018) 

Pozn.: Instrumentální ADL jsou činnosti zahrnující širší sobestačnost (např. péče o domácnost, používání 

telefonu, příprava pokrmů, nakupování, schopnost nakládat s penězi, přeprava mimo domov). 

Pramen: vlastní zpracování. 

Pouze 27 % pacientů se nevyhýbá ADL aktivitám kvůli svým omezením chůze. Jako 

aktivitu, která je nejčastěji limitovaná rychlostí chůze, uvádějí pacienti chůzi na nákup 

do nejbližšího obchodu a domácí úklid (Yildiz 2012). Stejně tak švédská studie uvádí 

jako nejčastěji omezenou aktivitu úklid v domácnosti a pohyb mimo domov (Einarsson, 

Gottberg et al. 2006).  
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Studie, provedená u skupiny 156 pacientů s různou mírou neurologické disability 

hodnotící průměrnou rychlost ve vztahu k funkční mobilitě, zaznamenala jako hraniční 

(cut off) hodnotu pro neomezenou mobilitu v interiéru a exteriéru po různých površích 

rychlost chůze 1,16-1,23 m/sec. Pacienti schopní samostatné chůze v domácím prostředí 

mají ale potíže při pohybu mimo domov (např. v obchodě), za cut off hodnotu je 

považováno 0,74 - 0,79 m/sec (Kempen, de Groot et al. 2011). Podobné rozdělení 

do funkčních kategorií podle rychlosti chůze se využívá u pacientů po CMP jako 

prediktor soběstačnosti. Pro neomezenou schopnost chůze mimo domov je považována 

za potřebnou rychlost běžné chůze vyšší než 0,8 m/sec. Omezená schopnost mobility 

mimo domov odpovídá rychlosti chůze mezi 0,8 - 0,4 m/sec. Pacienti chodící pomaleji 

než 0,4 m/sec jsou schopni pouze chůze v domácím prostředí (Perry, Garrett et al. 1995, 

Schmid, Duncan et al. 2007).  

Potíže s chůzí kromě ADL aktivit omezují socioekonomický status pacientů. Až 50 % 

pacientů s RS, kteří mají problémy s chůzí, muselo vlivem těchto potíží zvýšit své denní 

výdaje (ať již se jednalo o menší 18 % nebo vyšší 32 % zvýšení výdajů) (LaRocca 

2011). 

Studie, která hodnotila náklady na komplexní péči pacientů s RS s různou mírou 

neurologického deficitu, popisuje u osob s RS se středním omezením chůze (EDSS 4,0–

4,5) nárůst celkových nákladů 3,8krát, a u pacientů s EDSS 6,5 stoupají náklady na péči 

7,4krát oproti pacientům s minimální disabilitou (EDSS 1). Náklady spojené 

s poruchami chůze jsou průměrně vyšší než u jiných symptomů RS (Zwibel 2009). 

Kromě nákladů na léčebnou péči u pacientů také stoupají náklady na sociální péči, 

protože poruchy chůze limitují u osob s RS práceschopnost. Studie vycházející z dat 

severoamerického registru pacientů s RS NARCOMS popisuje, jak se se zhoršováním 

symptomů RS zvyšuje riziko nezaměstnanosti, přičemž právě potíže s chůzí a narušená 

funkce ruky jsou významně spojeny s vyšším rizikem nezaměstnanosti (Julian, Vella et 

al. 2008). Také další studie zkoumající vliv chůze na práceschopnost popisují významný 

vliv chůze na udržení práceschopnosti (Honarmand, Akbar et al. 2011, LaRocca 2011, 

Goldman, Motl et al. 2013, Frndak, Irwin et al. 2015, Benedict, Drake et al. 2016).  
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4.8.1 Chůze během dne 

Poruchy chůze také vedou k celkovému snížení úrovně pohybové aktivity u pacientů 

s RS (Motl, McAuley et al. 2005). Studie hodnotící průměrný denní počet kroků zjistila 

u pacientů s RS 5 – 6 000 kroků denně (Dlugonski, Pilutti et al. 2013), přičemž u 

pacientů s vyšší mírou disability denní počet kroků výrazně klesá. U pacientů se střední 

a vyšší mírou disability (EDSS 4,5 – 6,5) průměrný denní počet kroků klesá na 3 000 

kroků (Gijbels, Alders et al. 2010). Většina kroků vykonaných přes den je v nízké 

intenzitě (22 % celkového monitorovaného času) a pouze 1 % je ve střední intenzitě 

chůze (zbylých 77 % času bez aktivity). Jedná se především o krátké úseky chůze (méně 

než 10 minut nepřerušené chůze u osob s mírnou disabilitou, méně než 6 minut u osob 

se střední disabilitou) (Neven, Vanderstraeten et al. 2016). V běžném životě je rychlost 

chůze významně pomalejší než při podrobném laboratorním vyšetření (Storm, Nair et 

al. 2018).  
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5. Poruchy chůze u RS a možnosti jejich farmakologického 

ovlivnění 

Farmakologická terapie RS zahrnuje léčbu akutní ataky, imunomodulační léčbu (tzv. 

biologickou léčbu, DMD – disease modifying drugs) a symptomatickou léčbu. Léčba 

akutní ataky (relapsu) spočívá v podávání kortikosteroidů (metylprednison 500–1000 

mg denně po 3–5 dní). Díky kortikosteroidům dochází k opětovnému omezení 

průchodnosti hematoencefalické bariéry, snížení otoku a tlumení projevů zánětu 

(Kubala Havrdová, Zápotocká et al. 2013). 

5.1 Biologická léčba 

Biologická léčba pomocí DMD prokázala v klinických studiích efekt na snížení počtu 

relapsů, redukci nových T2 a gadolinum enhancujících lézí a zpomalení klinické 

progrese u osob s RR RS (Wingerchuk 2008). Zdá se také, že může pomoci oddálit 

konverzi CIS do klinicky definitivní RR RS. Mezi imunomodulační léky patří interferon 

beta, glatimer acetát, teriflunomid, dimethyl fumarát, fingolimod, natalizumab, 

alemtuzumab, ocrelizumab a cladribine (Kubala Havrdová, Zápotocká et al. 2013, 

Horáková 2017). Biologická léčba, zejména nově zaváděné léky, přináší lékařům širší 

terapeutické možnosti. Ideálním cílem je pak úplná stabilizace nemoci tedy tzv. disease 

free concept, bez klinické aktivity onemocnění a bez progrese na MR (Kubala 

Havrdová, Zápotocká et al. 2013). Díky moderní biologické léčbě by tedy mělo dojít 

také k zastavení progrese poruch chůze.  

5.2 Symptomatická léčba 

Symptomatická léčba je zaměřena na redukci nepříjemných symptomů RS jako jsou 

spasticita, bolesti, deprese, urologické obtíže a další. Z hlediska poruch chůze má 

negativní vliv především spasticita a svalová slabost. Ačkoli pro zlepšení mobility 

zůstává nejdůležitější fyzický trénink, pro zlepšení chůze může také pomoci 4-

aminopyridin (Beer, Khan et al. 2012). Kromě 4-aminopyrinu, který jako blokátor 

draslíkových kanálů pomáhá zlepšovat vedení demyelinizovaným nervovým vláknem, 

mohou pomoci také antispastické léky (Baclofen, Sirdalud, kanabinoidy) (Behm and 

Morgan 2018).  
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Fampridine (4-aminopyrine) je jediný schválený lék pro symptomatickou terapii poruch 

chůze. Studie s orálně podávaným fampridinem s prodlouženou dobou uvolňování 

prokázaly zvýšení rychlosti chůze (v testu T25FW) u pacientů s RS, kteří jsou 

považování za odpovídající na léčbu (responders). Jako odpovídající na léčbu jsou 

definováni ti, kteří měli nejméně u tří ze čtyř studijních návštěv vyšší rychlost chůze 

v testu T25FW než u některé z prvních pěti návštěv během fáze studie bez léčby (off-

drug) (Goodman, Brown et al. 2009). 

Podobně i většina pozdějších studií hodnotí, zda pacienti odpovídají na léčbu podle 

výkonu v testu T25FW během prvních 2 týdnů léčby. Tento pak porovnávají 

s nejrychlejší rychlostí chůze bez léčby (Lecat, Decavel et al. 2017). Klinická relevance 

zvýšené rychlosti chůze během prvních 2 týdnů léčby fampridinem byla potvrzena 

ze strany pacientů prostřednictvím dotazníku MSWS-12. Toto zlepšení rychlosti chůze 

je nezávislé na demografických faktorech nebo klinických projevech a typu RS 

(Goodman, Brown et al. 2014). Kromě zvýšení rychlosti chůze prokázala studie, která 

využívala data z akcelerometrů, celkové zvýšení pohybové aktivity v běžném životě 

(Zorner, Filli et al. 2016). Placebem kontrolovaná studie MOBILE prokázala také 

zlepšení funkční mobility a funkční rovnováhy (hodnocené testem TUG a Berg Balance 

Scale) (Hupperts, Lycke et al. 2016). Ve větší studii ENHANCE na skupině 636 

pacientů s RS došlo k signifikantnímu zlepšení pouze v testu TUG a zlepšení v Berg 

Balance Scale bylo pouze nesignifikantní (Hobart, Ziemssen et al. 2019). Některé studie 

zaznamenaly také zlepšení vytrvalosti hodnocené výkonem v 6minutovém testu chůze 

(Zorner, Filli et al. 2016, Filli, Zorner et al. 2017). Při využití 3D analýzy pohybu bylo u 

pacientů odpovídajících na léčbu fampridinem zaznamenáno zvýšení rozsahu pohybu 

v kolenním kloubu (Zorner, Filli et al. 2016). Metaanalýza na základě 18 klinických 

studií shrnuje, že léčba pomocí fampridinu je v krátkodobém horizontu efektivní pro 

zvýšení rychlosti chůze u 21–74 % pacientů s RS, přičemž míra zvýšení rychlosti se liší 

od 11 po 34 %. Z dlouhodobého hlediska se zdá, že efektivita léku klesá (Lecat, 

Decavel et al. 2017), což může být způsobeno progresivním charakterem onemocnění. 

Většina pacientů v klinických studiích (75 %) dosáhla zvýšení rychlosti chůze nejméně 

o 10 %, ale výkony v testech chůze se během studijních návštěv lišily přibližně o 24 % 

(Lecat, Decavel et al. 2017). Míra zlepšení tak mnohdy nedosahuje 20 %, které je 

považováno za klinicky významné (Hobart, Blight et al. 2013), navíc je omezeno pouze 

na pacienty odpovídající na léčbu (Behm and Morgan 2018). 
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Studií hodnotící možnosti léčby kanabinoidy pro zvýšení rychlosti chůze je pouze pár 

(metaanalýza z roku 2018 zmiňuje pouze 4) a jejich výsledky nejsou jednotné. Efekt 

baclofenu pro rychlost chůze hodnotila pouze 1 malá studie a nebyl nalezen 

signifikantní rozdíl v běžné rychlosti chůze na treadmillu. Zdá se tedy, že u většiny 

pacientů s RS baclofen pomáhá spíše ke zmírnění bolestivých svalových spasmů a 

pouze u některých jednotlivců došlo ke zvýšení rychlosti chůze (Orsnes, Sorensen et al. 

2000). Je možné, že studie, která by hodnotila energetickou náročnost chůze při terapii 

baclofenem, by mohla zaznamenat výraznější zlepšení (Behm and Morgan 2018).  
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6. Poruchy chůze u RS a možnosti rehabilitace 

Poruchy hybnosti/pohyblivosti (mobility) jsou podle nové Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) používané v rámci komplexního 

rehabilitačního vyšetření (ICF: International Classification of Functioning, Disability 

and Health) přesně definovány. Pohyblivost (mobilita) jsou pohyby při změně polohy 

těla nebo místa nebo přemísťováním z jednoho místa na jiné pomocí nošení, 

pohybování nebo manipulace s objekty, chůzí, během nebo šplháním nebo jinými 

formami přepravy. Chůze je pak definována jako „pohyb po povrchu na nohou, krok za 

krokem, tak že jedna noha je vždy na podlaze, jako při procházce, loudání se, kráčení 

vpřed, zpět nebo do strany.“ Tato definice aktivity zahrnuje chůzi na krátké a dlouhé 

vzdálenosti, chůzi po různém povrchu a přes překážky (Pfeiffer and Švestková 2007). 

Tato nová klasifikace MKF poskytuje lékařům, rehabilitačním pracovníkům a vědcům 

jednotný a standardizovaný jazyk k popisu zdraví a zdravotních problémů. Spíše, než 

pacienta jako osobu hodnotí konkrétní situace, v nichž má problémy, které nemůže 

optimálně zvládat. Popisuje tak pomocí číselných kódů vliv poškození tělesných 

struktur a funkcí, faktorů prostředí a osobnosti na schopnost participace (zapojení do 

konkrétní aktivity) (Švestková and Hoskovcová 2010). Rehabilitace je pak definována 

jako „problem solving proces“, tedy proces, který je orientován na odstranění obtíží 

pacienta pomocí terapeutických intervencí a edukace. Cílem je snížení disability 

pacienta a zvýšení jeho možností participace (Beer, Khan et al. 2012). 

Pro efektivní zvládání chůze mimo domov, která je jedním z nejdůležitějších cílů 

neurologických pacientů, je nezbytným předpokladem chůze o rychlosti 1,1 m/sec 

(Perry, Garrett et al. 1995), dále schopnost ujít vzdálenost 500 m, schopnost rotace 

hlavy při chůzi, schopnost chůze po schodech a překonávaní překážek (Lamprecht and 

Lamprecht 2018).  

6.1 Vliv rehabilitačních programů pro ovlivnění chůze 

Většina rehabilitačních intervencí pro osoby s RS se zaměřuje mimo jiné právě 

na ovlivnění chůze. Metaanalýza shrnuje, že cvičební programy mají v součtu malý, ale 

pozitivní vliv na chůzi u osob s RS. Cvičební programy, které jsou supervidované 

terapeutem, mají významnější efekt než domácí cvičební programy, s délkou 
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trvání <3 měsíce (Snook and Motl 2009). Výraznější funkční zlepšení chůze však 

můžeme očekávat pouze po intenzivnějším tréninku.  

Izraelská studie realizovaná v rehabilitačním centru Sheba Medical Centre sledovala 

efekt 3týdenního pobytového rehabilitačního programu u osob s RS, který zahrnoval: 

A) individuální fyzioterapii 5krát týdně po 45 min zaměřenou na zvýšení svalové síly, 

rovnováhy, trénink chůze a zlepšení funkčních aktivit, B) aerobní trénink na rotopedu 

(3krát týdně, 45 minut, střední intenzitou), C) cvičení v bazénu zaměřené na zlepšení 

mobility trupu a končetin (2krát týdně, 45 minut). Při hodnocení výsledků funkčních 

testů chůze u více než 300 pacientů s RS bylo zaznamenáno zlepšení výkonu rychlosti 

v krátkých testech chůze (rychlost chůze na 10 a 20 m), dynamické stability testem 

TUG a zvýšení vytrvalosti chůze hodnocené 2minutovým testem chůze. Významnější 

zlepšení bylo v podskupině osob s RS, které mají výraznější omezení chůze, tedy 

skupina s EDSS ≥ 5,0 (Kalron, Nitzani et al. 2015). 

Také ambulantní rehabilitační programy mohou ovlivnit schopnost chůze. Po 

10týdenním ambulantním cvičení (1 h týdně) kombinujícím aerobní a posilovací 

cvičení, které vedl fyzioterapeut nebo proškolený fitness trenér, došlo ke zlepšení 

vytrvalosti v 6minutovém testu chůze (Garrett, Hogan et al. 2013). Zlepšení oproti 

baseline hodnotám bylo patrné i po 12 týdnech po skončení cvičení, i když se postupně 

snižovalo (Garrett, Hogan et al. 2013). Studie, která hodnotila efekt 10 týdenního 

ambulantního rehabilitačního programu u osob s EDSS ≥6 prokázala na více než 80 

osobách s RS pozitivní vliv individuální i skupinově vedené fyzioterapie pro zlepšení 

rovnováhy (hodnocené Berg Balance Scale) i zlepšení výkonu v 6 minutovém testu 

chůze (které však nebylo pro velkou variabilitu signifikantní) (Hogan, Kehoe et al. 

2014). Z hlediska konkrétního fyzioterapeutického přístupu se zdá, že srovnatelný efekt 

pro zlepšení chůze mají facilitační přístupy stejně jako úkolově orientované programy 

(Lord, Wade et al. 1998). 

6.2 Cílený trénink chůze 

Chůze je základní geneticky daný pohybový vzor, který může být vyvolán i u osob 

s těžkým postižením (např. s využitím odlehčení váhy těla) snáze než třeba přesuny 

na židli nebo vozík. Cílený trénink chůze se využívá v neurorehabilitaci jako funkční 

trénink porušené funkce a zároveň může sloužit jako aerobní trénink pro zvýšení 
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kondice (Benedetti, Gasparroni et al. 2009). Pro trénink chůze je možné využívat různé 

přístupy. 

 

6.2.1 Trénink chůze na páse 

Doporučuje se začít trénovat chůzi na páse (ideálně s odlehčením tělesné 

váhy) pomalou rychlostí a se zlepšováním pacienta pak rychlost chůze progresivně 

zvyšovat. Postupně je vhodné při chůzi na páse přidat trénink tzv. dual task (dvojích 

úkolů - např. chůze spojená s mluvením, otočením hlavy nebo přenášením předmětů). 

Důležité je dopřát pacientovi vlastní prožitek pohybu a využívat spíše prvky 

implicitního učení (bez jasných verbálních instrukcí). Trénink chůze na páse může být 

efektivním nástrojem ke zlepšení rychlosti a vytrvalosti chůze, samotný však pro 

obnovení schopnosti chůze nestačí a je potřeba ho zkombinovat s chůzí za různých 

podmínek (různé povrchy, různé situace apod.) (Lamprecht and Lamprecht 2018). 

Studie, která hodnotila efekt tréninku (8 týdnů, 3krát týdně, po 30 minut, TF 40-75 % 

max HR) u osob s mírnou až střední disabilitou (EDSS 1,0 – 4,0), popisuje pozitivní 

efekt na zvýšení rychlosti v 10metrovém testu chůze, zlepšení výkonu ve 2minutovém 

testu chůze, snížení únavy a zlepšení rovnováhy v Berg Balance Scale (Ahmadi, 

Arastoo et al. 2010). Avšak již po 4 týdnech tréninku (4 týdny, 3krát týdně, 30 minut, 

TF 55-85 % max HR) došlo u skupiny pacientů se střední a vyšší mírou neurologické 

disability ke zvýšení rychlosti běžné chůze, snížení její energetické náročnosti, zlepšení 

výkonu v testu vytrvalosti (van den Berg, Dawes et al. 2006, Newman, Dawes et al. 

2007). Z časoprostorových parametrů chůze došlo ke zkrácení stojné fáze na více 

oslabené DK a prodloužení délky kroku (Newman, Dawes et al. 2007).  

6.2.2 Trénink chůze s odlehčením váhy těla/využití robotiky 

U pacientů s těžkým neurologickým postižením (EDSS 6,0 – 7,5) je možné pro zlepšení 

chůze využít v některých rehabilitačních zařízeních dostupný trénink chůze na páse 

s odlehčením váhy těla nebo dokonce trénink chůze s využitím robotického přístroje 

(Swinnen, Beckwee et al. 2012). Trénink chůze na páse s odlehčením váhy těla může 

pomoci snížit únavu a zlepšit kvalitu života osob s RS. Ačkoli po 12 týdnech tohoto 

tréninku (3krát týdně) se u malé skupiny 6 osob s progresivní formou RS nepodařilo 

prokázat zlepšení rychlosti chůze (Pilutti, Lelli et al. 2011). Studie srovnávající 

robotický trénink chůze s konvenční terapií v celkové délce 15 terapií (v rozmezí 3 

týdnů) neprokázala signifikantní rozdíl mezi těmito dvěma typy tréninku chůze. U 
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skupiny pacientů, která absolvovala robotický trénink, byl větší nárůst rychlosti a 

vytrvalosti chůze a také svalové síly extenzorů kolenního kloubu. Zlepšení získané u 

obou tréninků se však do 6 měsíců po skončení tréninku ztrácí (Beer, Aschbacher et al. 

2008). Pozitivní vliv robotického tréninku chůze (12 terapií, 2krát týdně, 6 týdnů) pro 

zvýšení výkonu v 6minutovém testu chůze a pro zlepšení rovnováhy oproti běžné 

terapii popisuje také větší studie na více než 50 pacientech s RS s těžkým 

neurologickým postižením (Straudi, Fanciullacci et al. 2016). Limitem většího rozšíření 

těchto cvičebních možností je vysoká pořizovací cena a rozměry přístroje kombinující 

traedmill a odlehčení váhy těla, resp. robotickou podporu během pohybu. Tyto přístroje 

jsou tak dostupné zpravidla pouze ve větších specializovaných rehabilitačních ústavech 

a zařízeních. 

6.2.3 Využití stimulace s využitím feedbacku pro trénink chůze 

Pozitivní efekt senzorické stimulace pro ovlivnění chůze je velmi dobře popsán u jiných 

neurodegenerativních chorob (např. vizuální nebo auditivní stimulace pro překonání 

freezingu u osob s Parkinsonovou nemocí). Předpokládá se, že rytmická auditivní 

stimulace pomáhá při koordinaci opakujících se rytmických pohybů (jako je právě 

chůze) díky zvýšení excitability míšních motorických neuronů, přes retikulospinální 

dráhu se zkracuje doba potřebná k vykonání pohybu (Fernandez del Olmo and Cudeiro 

2003).  

Také u osob s RS se zdá, že by mohl feedback pomocí repetitivně auditivní stimulace 

pozitivně ovlivnit rychlost chůze, kadenci a prodloužit délku kroku (Baram and Miller 

2007, Conklyn, Stough et al. 2010, Shahraki, Sohrabi et al. 2017). Zmíněné studie však 

byly realizované pouze na malém počtu probandů a nelze tedy jejich závěry zcela 

generalizovat. Zdá se však, že pro podporu motorických funkcí je u osob s RS vhodnější 

auditivní feedback než vizuální (Baram and Miller 2007). Vizuální feedback totiž 

vyžaduje komplexnější zpracování informace v CNS a příslušná motorická reakce je 

tedy pomalejší (Rougier 1999). Avšak malá studie na skupině 16 osob s RS 

zaznamenala i po využití tréninku s využitím virtuální reality za použití vizuálního 

feedbacku zvýšení rychlosti běžné chůze (Baram and Miller 2006). Zdá se také, že 

synchronizace chůze do rytmu hudby pomáhá snižovat únavu osob s RS (Moumdjian, 

Moens et al. 2019). Soustředěním pozornosti na externí podněty (jako je auditivní 

stimulace nebo značky na treadmillu) je možné dosáhnout výraznějšího prodloužení 
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délky kroku a zvýšení rychlosti chůze než při soustřední se na interní podněty (např. 

pozice nohy a ostatních segmentů těla) (Shafizadeh, Platt et al. 2013).  

6.2.4 Chůze se zatížením trupu 

Při hodnocení bezprostředního efektu chůze se zátěžovou vestou, v níž byla umístěna 

drobná závaží (0,1 - 0,2 kg jedno závaží, s celkovou hmotností 1,65 - 6 kg podle 

individuální tolerance), bylo na koberci GAITRite zaznamenáno u osob s RS zlepšení 

parametrů chůze. Oproti chůzi bez zátěže se zvýšila maximální rychlost a kadence 

chůze, se současným prodloužením fáze jednostranné opory (single support phase) a 

prodloužením fáze dvojí opory (double support) během krokového cyklu (Gorgas, 

Widener et al. 2015). Otázkou však zůstává, jaký efekt by mělo delší nošení závaží. 

6.3 Další možnosti aerobního cvičení 

Systematická rešerše analyzující výsledky 12 klinických studií s mírnou až střední 

neurologickou disabilitou popisuje pozitivní vliv aerobního tréninku na parametry 

chůze. Většina studií zaměřených na aerobní trénink se zabývala přímo tréninkem chůze 

jako nejdostupnější aerobní aktivitou. Studie sledující jiný typ aerobní aktivity než 

chůze (jízda na rotopedu, cyklický pohyb horními končetinami, kalistenika a kombinace 

aerobního cvičení a posilování) vykazují konfliktní výsledky (Devasahayam, Downer et 

al. 2017). Například studie, v níž 18 probandů s průměrným EDSS 3,6 absolvovalo 

6měsíční trénink na rotopedu (3krát týdně, 30 minut, 66-70 % TF max) neprokázala po 

tréninku významné zlepšení parametrů chůze, ačkoli došlo ke zvýšení aerobní 

vytrvalosti (zvýšení VO2max). Naopak u probandů došlo k mírnému statisticky 

nevýznamnému zhoršení parametrů chůze: snížení rychlosti, kadence, snížení síly 

odrazu (toe-off), omezení dorzální flexe hlezenního kloubu, snížení rozsahu pohybu 

kolenního kloubu a omezení rozsahu pohybu kyčle do extenze (Rodgers, Mulcare et al. 

1999). Toto drobné zhoršení kinematiky kloubů dolních končetin je zřejmě způsobeno 

jednostranným charakterem tréninku, který zahrnoval pouze trénink na rotopedu 

(případně kombinovaný s rumpálovým ergometrem), bez doplňujícího strečinku. 

Odborníci se shodují, že pro zvýšení kondice je vhodné provozovat aerobní trénink 2-

3krát týdně, o střední intenzitě (60-80 % TF max) v délce trvání 30-60 minut. Z počátku 

je možné začít pouze krátkým tréninkem v délce 10 minut a pomalu podle tolerance 

délku prodlužovat (Dalgas, Stenager et al. 2008, Latimer-Cheung, Ginis et al. 2013). Na 

základě aktuální metaanalýzy se pro zlepšení parametrů chůze doporučuje aerobní 
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trénink o frekvenci 3krát týdně, po dobu minimálně 6–8 týdnů, o intenzitě 40–75 % TF 

max u osob s EDSS do 6,0. U osob s EDSS ≥ 6,0 by se měl trénink chůze probíhat 

maximální možnou rychlostí (Devasahayam, Downer et al. 2017). 

6.4 Posilování 

Vzhledem k nálezu snížené svalové síly flexorů kolene, která má negativní vliv 

na rychlost chůze (Thoumie and Mevellec 2002) je vhodné jejich posilování. Oslabené 

svaly dolních končetin se objevují i u osob s mírnou až střední neurologickou 

disabilitou, a je proto vhodné jejich posilování pro udržení dobré funkční mobility 

(Kjolhede, Vissing et al. 2015). 

Malá studie hodnotící efekt 8týdenního posilovacího tréninku na parametry chůze 

popisuje u skupiny 8 osob s RS s mírnou až střední disabilitou pozitivní ovlivnění délky 

kroku, úhlu nohy při došlapu, snížení stojné fáze a prodloužení švihové fáze kroku 

(Gutierrez, Chow et al. 2005). 

Studie hodnotící efekt posilovacího tréninku s progredující mírou zátěže (10 týdnů, 

2krát týdně, 36 osob s RS v experimentální versus 35 osob s RS kontrolních) 

neprokázala efekt na zlepšení výkonu ve funkčních testech chůze, ačkoli došlo ke 

zlepšení svalové síly (Dodd, Taylor et al. 2011). Naopak podobná studie s delší dobou 

trvání progresivního posilovacího tréninku, ale menším počtem pacientů (12 týdnů, 

2krát týdně, 19 osob s RS v experimentální skupině versus 19 osob s RS v kontrolní 

skupině) prokázala zvýšení svalové síly i zlepšení funkční kapacity v testech chůze 

(Dalgas, Stenager et al. 2009). 

Pro zvýšení rychlosti chůze a zlepšení stability trupu je možné využít i posilování svalů 

hlubokého stabilizačního systému trupu (Freeman, Gear et al. 2010).  

Doporučení pro posilovací trénink pro osoby s RS se shodují na frekvenci cvičení 2-

3krát týdně, cvičení má být zaměřené na hlavní svalové skupiny s počtem opakování 

10–15 RM (repetition maximum) v jedné až třech sériích s možností postupné progrese 

(Dalgas, Stenager et al. 2008, Latimer-Cheung, Ginis et al. 2013). 

Při porovnávání vlivu aerobního tréninku a posilování na parametry chůze nebyl 

nalezen významnější rozdíl mezi oběma typy tréninku a zdá se, že oba mohou přinášet 

stejné benefity (zlepšení výkonu ve funkčních testech chůze a rovnováhy – TUG, 



 

59 
 

6minutový test). Tato studie však byla realizována pouze u 16 probandů s mírnou až 

střední neurologickou disabilitou a je potřeba tedy ověřit výsledky na větší skupině a 

také u pacientů s vyšší disabilitou (Sabapathy, Minahan et al. 2011). 

6.5 Jiné formy cvičení 

Metaanalýza, která hodnotí výsledky 13 cvičebních studií u 655 pacientů s RS, popisuje 

pozitivní vliv na rychlost chůze (měřenou 10metrovým testem chůze), vytrvalost chůze 

(ve 2 i 6minutovém testu). Při porovnání efektu aerobního cvičení, posilování, 

kombinovaného cvičení a jógy byl popsán nejvýraznější efekt u kombinovaného 

tréninku (Pearson, Dieberg et al. 2015). 

Některé malé studie popisují i zlepšení funkčních testů chůze po cvičení Pilates (Guclu-

Gunduz, Citaker et al. 2014, Duff, Andrushko et al. 2018). Při porovnání efektu cvičení 

Pilates s běžnou fyzioterapeutickou intervencí se neprokázal větší efekt cvičení Pilates. 

Oba typy těchto intervencí mohou zvýšit rychlost chůze, prodloužit délku kroku a zvýšit 

vytrvalost ve 2 a 6minutovém testu chůze (Kalron, Rosenblum et al. 2017). 

Výsledky shrnující působení cvičení jógy na parametry chůze jsou také rozporuplné, 

protože se jednotlivé studie liší metodikou (konkrétní typ jógy, výběr probandů, 

frekvence a délka cvičení). Některé studie s častější frekvencí cvičení (2-3krát) 

prokázaly zlepšení ve funkčních testech chůze (Ahmadi, Arastoo et al. 2013, Guner and 

Inanici 2015, Cohen, Kietrys et al. 2017).  

6.6 Kompenzační pomůcky pro zlepšení mobility 

Pacientům s RS s poruchami chůze mohou pomoci různé kompenzační pomůcky. 

Nejčastěji jsou předepisovány různé hole, chodítka, ortézy, nebo ve velmi pokročilých 

fázích onemocnění vozíky (mechanické nebo elektrické), případně skútry (Souza, 

Kelleher et al. 2010). Na počátku poruch chůze pacienti také někdy využívají pro lepší 

stabilitu chůze trekingové hole, které nejsou vázány na lékařský předpis. Používání 

opory při chůzi (hole) může pomoci pacientům zvýšit jejich maximální rychlost. 

Rychlost chůze jejich preferovaným tempem se nezmění, dojde však u nich 

k výraznému prodloužení délky kroku, snížení variability délky kroku a snížení 

energetické náročnosti chůze (Gianfrancesco, Triche et al. 2011). To významně snižuje 

riziko pádu.  
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Dobře zvolená kompenzační pomůcka pro zlepšení mobility může významně ovlivnit 

kvalitu života pacientů (Souza, Kelleher et al. 2010). Výběr vhodné kompenzační 

pomůcky by měl vycházet z funkčního vyšetření pacienta, ale také z jeho preferencí 

(jaké aktivity potřebuje vykonávat, jaké jsou možnosti jeho domácího prostředí, 

možnosti asistence apod.). Vhodný je interdisciplinární přístup k výběru pomůcky, aby 

se předešlo jejímu zbytečnému předpisu. Až 30 % pacientů neužívá předepsanou 

pomůcku kvůli tomu, že ji nepřijmou. Další časté důvody nepoužívání jsou nevhodnost 

pomůcky (24%) nebo nedostatečné informace o jejím správném užívání (9 %) (Verza, 

Carvalho et al. 2006). 

Pacienti s EDSS ≥ 6,5, kteří pro mobilitu využívají mechanický vozík v kombinaci 

s elektrickým vozíkem nebo skútrem, mohou být více sociálně aktivní a participovat na 

více aktivitách, než osoby které chodí s holemi,případně v kombinaci s mechanickým 

vozíkem (Ambrosio, Boninger et al. 2003). Osoby s RS s EDSS ≥ 6,5 obvykle nemají 

vlivem únavy a nedostatečné svalové síly horních končetin a trupu (Jonkers, Nuyens et 

al. 2004, Verza, Battaglia et al. 2010) schopnost plnohodnotně se pohybovat 

na mechanickém vozíku (jako například osoby s paraplegií po úrazu míchy). Často u 

nich dochází také vlivem špatného posturálního nastavení při používání mechanických 

vozíků k přetěžování svalových skupin horních končetin a trupu (van der Linden, 

Bulley et al. 2014). Užívání elektricky poháněných vozíků nebo skútrů jim tedy pomáhá 

šetřit energii pro další ADL aktivity.  

6.6.1 Ortézy a FES 

Syndrom drop foot, tedy narušení dorzální flexe hlezna během švihové fáze kroku, je 

u RS poměrně časté (Miller, McFadyen et al. 2017). Pro korekci foot drop syndromu se 

v praxi nejčastěji využívají peroneální pásky, peroneální dlahy a v poslední době i 

funkční elektrická stimulace (FES). Za standardní kompenzační pomůcku jsou 

považovány peroneální ortézy (ankle-foot orthosis, AFO), které mohou být vyrobeny 

sériově nebo individuálně z plastu případně jiných materiálů (např. z karbonu). Funkční 

elektrostimulace (FES) peroneálního nervu (n. fibularis) je možné využít pro zlepšení 

chůze u široké skupiny pacientů s poškozením centrálního motoneuronu, včetně RS. 

Elektrostimulace, která vede k aktivaci dorzálního hlezna během švihové fáze kroku, je 

zahájena na konci stojné fáze (tedy při nadzvednutí paty od podložky), je spouštěna 

pomocí patního spínače nebo tzv. tilt senzoru sledujícího náklon tibie a končí na konci 

švihové fáze kroku opětovným došlapem na patu (Cameron and Wagner 2011). 
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Metaanalýza z roku 2017 zahrnuje 12 studií, které sledovaly využití FES u osob s RS. 

Všechny studie popisují ortotický efekt stimulace, tedy zlepšení chůze během stimulace 

(které nepřetrvává po vypnutí stimulace). U většiny studií se jednalo o zvýšení rychlosti 

chůze, ale také zlepšení kvality života a funkční mobility. FES však není vhodnou 

pomůckou pro všechny osoby s RS, někteří mají suboptimální odpověď na stimulaci 

nebo ji netolerují. Stimulace také není vhodná pro osoby s kognitivním deficitem. FES 

byla původně vytvořena pro osoby po CMP, které mají odlišnou charakteristiku 

postižení CNS než osoby s RS (Springer and Khamis 2017). Podobné výsledky popisuje 

i metaanalýza zahrnující výsledky 19 studií (Miller, McFadyen et al. 2017). 

Signifikantní zvýšení rychlosti chůze a snížení energetické náročnosti bylo dosaženo 

pouze u osob s RS s rychlostí chůze <0,8 m/s (T25FW více než 9,5 sec nebo 10m test ≥ 

12,5 sec). Ti s vyšší rychlostí chůze dosahovali s FES zlepšení, které nebylo 

signifikantní (Miller, Rafferty et al. 2016). Díky FES je také možno dosáhnout zlepšení 

dalších parametrů chůze, kromě zvýšení rychlosti chůze také prodloužené délky kroku, 

zvětšení dorzální flexe hlezna během švihové fáze kroku a zvýšení flexe kolene (van der 

Linden, Scott et al. 2014). FES tak podobně jako AFO pomáhá zlepšovat chůzi a 

pomáhá předcházet pádům u osob se syndromem drop foot. Obě pomůcky však mají i 

nevýhody jako je nepohodlí při užívání, omezení při výběru oblečení a obuvi a jiné 

psycho-sociální bariéry. Proto je při doporučování vhodné pomůcky nutné zvážit její 

výhody a omezení a individuálně ji vyzkoušet (Bulley, Mercer et al. 2014).  
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7. HYPOTÉZY A CÍLE 

Tato dizertační práce se zaměřuje na možnosti měření parametrů chůze a sledování 

efektu různých terapeutických intervencí u pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické 

praxi. Všechny publikované studie byly založeny na souborech pacientů s RS s různou 

mírou neurologické disability léčených v Centru pro demyelinizační onemocnění, 

Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN. Ve studiích byly pro vyšetření chůze využity 

funkční testy chůze a časoprostorové parametry chůze pomocí vyšetřovacího nástroje 

GAITRite. 

Vlastní výzkum, který je podkladem disertační práce, je možné rozdělit do tří částí. 

Nejdříve jsme se zaměřili na poznání, jak se liší časoprostorové parametry u pacientů 

s RS a zdravých kontrol. Zajímalo nás, jak se tyto parametry mění u osob s různou 

mírou neurologické disability (viz Cíl 1). Dále nás pak zajímalo, jak může 

farmakologická a rehabilitační léčba ovlivnit parametry chůze (Cíl 2-4). 

Disertační práce je založena na celkem 8 publikacích, které odpovídají na položené 

hypotézy. 

I. Porovnání parametrů chůze u osob s RS s různou mírou disability 

Hypotéza 1: Pacienti s RS mají oproti zdravým kontrolám odlišné parametry chůze. 

Předpokládáme, že u pacientů s různou mírou neurologického postižení bude možné 

detekovat významné odchylky v jednotlivých parametrech chůze.  

Cíl 1: Cílem studie bylo porovnat, jak se liší časoprostorové parametry chůze mezi 

osobami s RS s různou mírou neurologické disability a mezi zdravými kontrolami. 

Parametry chůze, které budou identifikovány jako významně odlišné, pak bude možné 

využít pro sledování v dalších studiích. 

Novotna K, Sobisek L, Horakova D, Havrdova E, Lizrova Preiningerova J: Quantification of 

gait abnormalities in healthy looking multiple sclerosis patients (with Expanded 

Disability Status Scale 0-1.5), European Neurology 2016;76(3-4):99-104. Epub 2016 

Aug 6. 
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Lizrova Preiningerova J, Novotna K, Rusz J, Sucha L, Ruzicka E, Havrdova E: Spatial 

and temporal characteristics of gait as outcome measures in multiple sclerosis (EDSS 0 

to 6.5), Journal of Neuroengeneering and Rehabilitation 2015; Feb 10;12:14.  

II. Sledování efektu farmakologické léčby na parametry chůze u osob s RS 

Hypotéza 2: Díky dostupné moderní farmakologické léčbě pro terapii RS by mělo být 

možné zabránit progresi zhoršování chůze a v případě symptomatické terapie i zlepšit 

stávající parametry chůze. 

Cíl 2: Cílem studie bylo ověřit vliv terapie pomocí „disease modifying drugs“ 

(biologické léčby RS) konkrétně naatlizumabu na subjektivní a objektivní parametry 

chůze. A dále sledovat vliv terapie pomocí symptomatické léčby fampridinem, který by 

měl u pacientů odpovídajících na léčbu vést ke zlepšení chůze.  

Novotna K, Rusz J, Kubala Havrdova E, Lizrova Preiningerova J: Why patients with 

multiple sclerosis perceive improvement of gait during treatment with Natalizumab?, 

Journal of Neural Transmission 2019;126(6):731-737 

Novotna K, Lizrova Preiningerova J, Sobisek L, Kubala Havrdová E: What variability 

of treatment effect of fampridine can we expect in people with multiple sclerosis? 

Journal of Multiple Sclerosis 2017; 4:206. 

III. Sledování efektu rehabilitačních intervencí na parametry chůze u osob s RS 

Hypotéza 3: Díky pravidelné pohybové aktivitě dojde ke zvýšení svalové síly, zlepšení 

rovnováhy a kondice, což následně povede k pozitivnímu ovlivnění parametrů chůze.  

Cíl 3: Cílem naší studie bylo prokázat, že pravidelná pohybová aktivita osob s RS má 

pozitivní efekt na vyšetřované parametry chůze. 

Novotna K, Sucha L, Kalincik T, Reznicek P, Sobisek L, Hoskovcova M, Kubala 

Havrdova E: Circuit training can have positive impact on muscle strength, balance, 

depression and fatigue in multiple sclerosis patients: a randomized controlled study. 

United Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2019; 1(1): 1-8. 

Novotna K, Sucha L, Reznicek P, Sobisek L, Kubala Havrdova E: Effect of different 

exercise regimen on walking performance in people with multiple sclerosis, 
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International Society for Posture and Gait Research (ISPGR) konference 2019; poster 

P3-Q-138 

Možnosti využití cvičení Pilates u pacientů s roztroušenou sklerózou, Rehabilitace a 

fyzikální lékařství 2019; 3, 26. 

Hypotéza 4: U pacientů, kteří již mají trvalý deficit chůze, dojde po předepsání vhodné 

kompenzační pomůcky ke zlepšení parametrů chůze. Mezi nejčastěji doporučované 

kompenzační pomůcky patří ortézy pro korekci syndromu drop foot. 

Cíl 4: Cílem studie bylo zjistit, jaký vliv mají 2 varianty kompenzačních pomůcek 

pro kompenzaci syndromu drop foot na parametry chůze. Porovnáván byl efekt 

peroneální ortézy a funkční elektrické stimulace.  

Novotná K, Konvalinková R, Lízrová Preiningerová J, Kubala Havrdová E: Možnosti 

ovlivnění syndromu „foot drop“ u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání funkční 

elektrostimulace a peroneální ortézy-výsledky pilotní studie, Neurologie pro praxi 

2019; 20(2): 138-144 
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8. JEDNOTLIVÉ STUDIE VZTAHUJÍCÍ SE K HYPOTÉZÁM A CÍLŮM 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

Studie 1: Novotna K, Sobisek L, Horakova D, Havrdova E, Lizrova Preiningerova J: 

Quantification of gait abnormalities in healthy looking multiple sclerosis patients 

(with Expanded Disability Status Scale 0-1.5), European Neurology 2016;76(3-

4):99-104. Epub 2016 Aug 6. 

(vztahuje se k hypotéze 1) 

Úvod 

Již u osob s minimálním neurologickým nálezem jsou doloženy patologické odchylky 

chůze oproti zdravým kontrolám. Většina předchozích studií, které hodnotily chůzi 

u osob s RS s minimálním neurologickým deficitem, zahrnovaly osoby s EDSS 0 - 2,5 

(Benedetti, Piperno et al. 1999, Martin, Phillips et al. 2006, Kalron, Dvir et al. 2010) 

nebo až po EDSS 3,5 (Kalron, Achiron et al. 2011, Sosnoff, Sandroff et al. 2012, 

Kalron, Dvir et al. 2014). Toto však považujeme za velmi široké rozpětí. Osoby s EDSS 

0 – 1,5 mají normální nebo minimální neurologický nález, zatímco osoby s EDSS 2,0 a 

více mají již patologický neurologický nález. Proto jsme se chtěli zaměřit na 

zhodnocení chůze u osob s RS, které dosud nemají motorické postižení. Zajímalo nás, 

zda již u této skupiny osob je možné detekovat změny časoprostorových parametrů 

chůze a zda jsou případné změny také v používaných klinických funkčních testech 

chůze. 

Metodika 

Do studie byla zahrnuta skupina osob s EDSS 0 – 1,5. Jednalo se tedy o pacienty bez 

motorického postižení, pouze s minimálním poškozením pyramidové dráhy (ve smyslu 

zvýšených reflexů nebo přítomnosti pyramidových iritačních jevů), ale bez známek 

spasticity, bez poruch funkcí mozečku nebo senzitivních funkcí (pacienti neměli 

významné změny ani v dalších funkčních systémech). Celkem bylo zařazeno 64 osob 

s RS (48 žen a 16 mužů, průměrný věk 35 let, SD 7,3 roky), kteří absolvovali vyšetření 

chůze při své rutinní kontrole v RS centru. Podmínkou zařazení byla klinicky stabilní 

RS (bez ataky onemocnění v posledních 30 dnech a dlouhodobě stabilní na léčbě). 

Vyřazeny byly také osoby se změnou chůze vlivem jiných onemocnění nebo úrazů a 
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těhotné pacientky. Tato skupina pacientů pak byla porovnána se skupinou zdravých 

kontrol stejného věku a pohlaví. 

Pro vyšetření parametrů chůze byly využity klinické testy: Timed 25-foot walk test a 2 

minutový test chůze. Podrobné časoprostorové parametry chůze byly získány pomocí 

nástroje GAITRite, po kterém se probandi prošli dvakrát běžným tempem chůze 

(Normal walk) a dvakrát “co nejrychleji, ale bezpečně” (Fast walk) ve své běžné obuvi. 

Z mnoha systémem měřených parametrů byla pro analýzu vybrána rychlost chůze, 

kadence, délka kroku, čas trvání kroku a fáze dvojí opory.  

Statistická analýza byla provedena pomocí statistického softwaru R. Pro statistické 

porovnání obou skupin (osoby s RS versus zdravé kontroly) jsme využili 

neparametrický Mann-Whitney U test. Stejný test byl také využit pro porovnání dvou 

podskupin pacientů s RS (s dobou trvání onemocnění ≤ 6 let a > 6 let). Rozdíly mezi 

pohlavími byly porovnány pomocí Pearsonova chi-square testu s Yatesovou korekcí. 

Všechny prezentované p-hodnoty jsou po Benjaminově-Hochbergově korekci.  

Výsledky 

Průměrné EDSS u 64 osob, které se účastnily naší studie, bylo 1,2 (SD 0,5). Většina 

osob (celkem 55) měla funkční pyramidový systém hodnocen jako 1 (ostatní měli 

v pyramidovém systému 0). Při srovnání se skupinou spárovaných zdravých kontrol 

měla skupina pacientů zhoršený výkon ve funkčních testech T25FW a 2minutovém 

testu chůze. Průměrná rychlost chůze v testu T25FW byla u skupiny osob s RS 1,8 

m/sec, zatímco u zdravých kontrol dosahovala 2,2 m/sec. Průměrná vzdálenost ve 

2minutovém testu chůze byla u skupiny osob s RS 190 m, zatímco u zdravých kontrol 

byla 228 m. Srovnání výkonu v jednotlivých funkčních testech je zobrazena v tabulce č. 

3. 
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Tabulka 3 - Výkon osob s RS a zdravých kontrol ve funkčních testech 

Vyšetřované 
funkční testy 
chůze 

EDSS (0-1,5) 
(n=64) 

Zdravé kontroly 
(n=47) 

t-test 

Průměr (SD) Průměr (SD) Průměrný rozdíl P hodnota 
T25FW (sec) 
 

4,3 (0,4) 3,6 (0,4) -0,7 <0,001 

T25FW-průměrná 
rychlost (m/sec) 

1,8 (0,2) 2,2 (0,2) 0,4 <0,001 

2 minutový test 
chůze (m) 

190,2 (24,8) 228,3 (23) 38,1 <0,001 

2 minutový test 
chůze-průměrná 
rychlost (m/sec) 

1,6 (0,2) 1,9 (0,2) 0,3 <0,001 

Pramen: vlastní zpracování. 

Při porovnání pacientů s RS s různou délkou trvání onemocnění nebyl nalezen 

významný rozdíl mezi podskupinou osob s kratší (<6 let trvání onemocnění) a mezi 

osobami s delší dobou trvání onemocnění (> 6 let). Obě tyto podskupiny osob s RS se 

však významně lišily od zdravých kontrol. 
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Obrázek 13 - Grafické porovnání výkonu ve funkčních testech chůze 

 

Legenda: 1.box plot HC-zdravé kontoly, 2.box plot osoby s RS s trváním onemocnění do 6 let, 3.box plot 

osoby s RS s trávním onemocnění více než 6 let. Horní obrázek ukazuje porovnání těchto skupin v testu 

T25FW a spodní v testu vytrvalosti chůze na 2 minuty. 

Pramen: vlastní zpracování. 

Při porovnání časoprostorových parametrů běžné chůze je hlavním rozdílem mezi 

osobami s RS a zdravými kontrolami prodloužená fáze dvojí opory u osob s RS. Při 

rychlé chůzi se rozdíly mezi jednotlivými parametry chůze mezi osobami s RS a 

zdravými kontrolami zvýrazňují. U skupiny osob s RS a minimální disabilitou byla při 

rychlé chůzi snížená rychlost a kadence, zkrácená délka kroku a prodloužená fáze dvojí 

opory). Podrobné časoprostorové parametry chůze jsou zobrazeny v tabulce č.4. 
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Tabulka 4 - Podrobné časo-prostororové parametry chůze u osob s RS s minimální disabilitou a 
zdravých kontrol 

Vyšetřované parametry 
chůze na GAITRite  

EDSS (0-1.5) 
(n=64) 

Zdravé kontroly 
(n=47) 

t-test 

Průměr (SD) Průměr (SD) Průměrný rozdíl P hodnota 
Rychlost chůze (cm/sec) 
(Normální chůze) 

130,1 (15,8) 132,4 (18,2) 2,3 0,889 

Kadence (kroky/min) 
(Normální chůze) 

113,8 (8,3) 113,6 (8,9) -0,2 0,889 

Čas trvání kroku LDK 
(sec) 

0,5 (0,1) 0,5 (0) 0 0,889 

Délka trvání kroku (cm) 
LDK 

68,9 (6) 69,8 (7,1) 0,9 0,889 

Délka trvání dvojí opory 
(% krokového cyklu) 
LDK 

27,8 (3,9) 25,6 (3,8) -2,2 0,026 

Čas trvání kroku PDK 
(sec) 

0,5 (0) 0,5 (0) 0 0,889 

Délka trvání kroku (cm) 
PDK 

68,1 (6,9) 69,9 (7,2) 1,8 0,889 

Délka trvání dvojí opory 
(% krokového cyklu) 
PDK 

27,8 (3,9) 25,4 (3,8) -2,4 0,024 

Rychlost chůze (cm/sec) 
(Rychlá chůze) 

184,9 (23,8) 223,1 (25,5) 38,2 <0,001 

Kadence (kroky/min) 
(Rychlá chůze) 

136,1 (13,6) 154,8 (15,4) 18,7 <0,001 

Čas trvání kroku LDK 
(sec) 

0,4 (0,1) 0,4 (0) 0 <0,001 

Délka trvání kroku (cm) 
LDK 

81,9 (7,4) 86,7 (7,2) 4,8 0,002 

Délka trvání dvojí opory 
(% krokového cyklu) 
LDK 

23,4 (8,3) 16,8 (4) -6,6 <0,001 

Čas trvání kroku PDK 
(sec) 

0,4 (0) 0,4 (0) 0 <0,001 

Délka trvání kroku (cm) 
PDK 

81,3 (8,2) 86,7 (7) 5,4 0,001 

Délka trvání dvojí opory 
(% krokového cyklu) 
PDK 

22,7 (4,7) 16,8 (4,2) -5,9 <0,001 

Pramen: vlastní zpracování. 

Diskuse 

Naše studie přináší nové poznatky o výkonu ve funkčních testech chůze používaných v 

klinické praxi. Dokazuje, že i u skupiny osob s minimální neurologickou disabilitou je 

statisticky významný pokles rychlosti a výkonu ve funkčních testech chůze oproti 

zdravým kontrolám stejného věku. Tedy již při užití běžných měření (s pouhým využití 
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stopek) je možné odhalit drobné patologie chůze. Díky použití přesnějších vyšetření 

časoprostorových parametrů chůze (pomocí systému GAITRite) můžeme odkrýt, jaké 

odchylky krokového cyklu způsobují snížení rychlosti chůze. U skupiny osob s RS s 

minimální neurologickou disabilitou je při vyšetření běžné chůze (self selected) oproti 

zdravým kontrolám statisticky významně prodloužena fáze dvojí opory (double support 

phase). Toto prodloužení může být protektivní strategií pro zlepšení rovnováhy 

(Remelius, Jones et al. 2012). 

Při vyšetření maximální rychlé chůze byla ve skupině osob s RS nalezena nejen 

prodloužená fáze dvojí opory, ale také zkrácení délky kroku a snížená kadence a 

rychlost chůze. Vzhledem k tomu, že rychlost chůze narůstá se zvyšující se délkou 

kroku a kadence (Woollacott and Shumway-Cook 2005), předpokládáme, že osoby s RS 

nejsou schopné pomocí zvýšení kadence a prodloužení délky kroku svou rychlost zvýšit 

(stejně jako zdravé kontroly). Naše poznatky o změnách parametrů chůze přinášejí 

obdobné závěry jako jiné studie zaměřující se na osoby s RS s minimálním 

neurologickým postižením. Prodloužená fáze dvojí opory byla popsána ve studii 

Kalrona a spol. u 52 osob s CIS. Stejně tak nachází sníženou délku kroku a rozšíření 

opěrné baze, které však může být v jeho souboru způsobeno přítomností pacientů s 

postižením funkčního systému mozečku (na rozdíl od naší studie) (Kalron, Achiron et 

al. 2011). Prodlouženou fázi dvojí opory popisuje také Sosnoff u 43 osob a stejného 

počtu zdravých kontrol. V této studii byl stejně jako v naší pro vyšetření parametrů 

chůze využit systém GAITRite (Sosnoff, Sandroff et al. 2012). Zdá se, že prodloužená 

fáze dvojí opory přetrvává u osob s minimální disabilitou i při běhu, kde by neměla být 

vůbec přítomná (Kalron, Dvir et al. 2014).  

Snížená rychlost chůze nemůže být u osob s RS s EDSS 0 – 1,5 vysvětlena 

neurologickými symptomy, protože ty jsou v této skupině pacientů minimální nebo 

zcela nepřítomné (například svalová síla je podle neurologického vyšetření normální). Z 

předchozích studií však víme, že u osob s RS dochází k odlišnému pohybu v kloubech a 

zapojení svalů dolních končetin (Baert, Freeman et al. 2014). Tyto odchylky v 

koordinaci pohybů z důvodu narušení motorické kontroly tak mohou být příčinou změn 

časoprostorových parametrů chůze. Prodloužená fáze dvojí opory se zdá být součástí 

protektivní chůzové strategie u osob s RS, protože je přítomná i pokud osoby s RS 

chodí na treadmillu stejnou rychlostí chůze jako zdravé kontroly (Remelius, Jones et al. 
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2012). Prodloužená fáze dvojí opory během chůze je také popsána u osob se subjektivně 

vnímanou nejistotou při chůzi (Benedetti, Agostini et al. 2012).  

Naše studie zdůrazňuje význam časné identifikace poruch chůze u osob s RS, tak aby 

jim mohla být včas nabídnuta vhodná terapeutická intervence. Mezi limity této studie 

patří, že nehodnotí míru únavy a poškození kognitivních funkcí, které také mohou chůzi 

negativně ovlivňovat. V rámci této studie také nebyly podrobně vyšetřovány poruchy 

rovnováhy. 
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Studie 2: Lizrova Preiningerova J, Novotna K, Rusz J, Sucha L, Ruzicka E, 

Havrdova E: Spatial and temporal characteristics of gait as outcome measures in 

multiple sclerosis (EDSS 0 to 6.5), Journal of Neuroengeneering and Rehabilitation 

2015; Feb 10;12:14. doi: 10.1186/s12984-015-0001-0 

(vztahuje se k hypotéze 1) 

Úvod 

Poruchy chůze jsou jedním z nejviditelnějších a nejvíce invalidizujících symptomů RS, 

kterými může trpět až 75 % pacientů (Kister, Chamot et al. 2013). Proto je hodnocení 

poruchy chůze také důležitou součástí neurologické hodnotící škály EDSS (Kurtzkeho 

škála), pomocí níž se vyjadřuje míra neurologického postižení u osob s RS. V 

Kurtzkeho škále se hodnotí vzdálenost, kterou je jedinec maximálně schopen ujít bez 

odpočinku. Objevují se však kritiky této škály, že není vždy pro některé změny chůze 

dostatečně senzitivní (Albrecht, Wotzel et al. 2001). Proto se v klinické praxi pro 

hodnocení užívá test rychlosti chůze na vzdálenost 25 stop (T25FW) nebo subjektivní 

hodnocení poruchy chůze dotazníkem MSWS-12. Díky specializovaným vyšetřovacím 

přístrojům však můžeme hodnotit podrobné parametry chůze, jako například 

časoprostorové parametry chůze, kinematiku pohybu v jednotlivých kloubech nebo 

zapojení svalů. Většina předchozích studií hodnotící parametry chůze u osob s RS se 

zaměřovala na jejich porovnání se zdravými kontrolami. Víme tedy, že mezi typické 

rysy chůze osob s RS patří snížená rychlost, kratší délka kroku, prodloužená fáze dvojí 

opory a také odlišná kinematika kloubů (Comber, Galvin et al. 2017). Nás však 

zajímalo, zda je možné sledovat odchylky v parametrech chůze u osob s různou mírou 

neurologické disability (podle EDSS). Chtěli jsme určit jaké časoprostorové parametry 

chůze jsou u osob s různou mírou disability nejvíce změněny, protože tyto informace 

mohou být prospěšné pro hodnocení změny chůze v klinických studiích. 

Metodika 

Do této observační studie byly zahrnuty osoby s různou mírou neurologické disability 

vlivem RS ve věku 18-64 let, které absolvovaly vyšetření časoprostorových parametrů 

chůze během své rutinní kontroly v RS centru. Zařazení byli pouze pacienti s klinicky 

stabilní RS (více než 30 dní od poslední ataky onemocnění, bez změny léčby). 

Vyloučeni byli pacienti s poruchami zraku, které by mohly narušit chůzi, dále pacienti 
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po úrazech dolních končetin nebo s komorbiditami, které by mohly negativně ovlivnit 

chůzi.  

Vyšetření časoprostorových parametrů chůze probíhalo na systému GAITRite (speciální 

koberec o délce 4,88 m se zabudovanými tlakovými sensory), po kterém se probandi 

prošli bez bot dvakrát běžnou chůzí (Normal walk) a dvakrát maximální rychlou chůzí 

(Fast walk). Chůze vždy začínala ze statického stoje a probíhala pod supervizí 

fyzioterapeuta.  

Pro účely statistického vyhodnocení byli probandi rozděleni do 7 funkčních skupin 

podle míry neurologického postižení vyjádřeného EDSS 0-1,5; 2,0 – 2,5; 3,0 – 3,5; 4,0 

– 4,5; 5,0 – 5,5; 6,0 a 6,5. Pro statistické hodnocení byl využit Kolmogorov-Smirnov 

test nezávislého výběru pro určení normality vyšetřovaných parametrů. Protože systém 

GAITRite hodnotí mnoho proměnných hodnot, z nichž většina je na sobě závislá, tak 

jsme pro statistickou analýzu vybrali (po vyloučení vysoce korelujících proměných 

pomocí Pearsonova korelačního koeficientu) pouze omezený počet proměnných 

(rychlost, délku kroku, čas trvání kroku, fáze dvojí opory a šířku kroku). Následně byla 

provedena ANCOVA pro porovnání efektu mezi jednotlivými funkčními skupinami a 

mezi běžnou a rychlou chůzí. Pro určení statické významnosti jednotlivých parametrů 

chůze byla dále provedena post-hoc Bonferroniho korekce (za hladinu statické 

významnosti byla považována hodnota 0,05). 

Výsledky 

Do studie se zapojilo celkem 284 osob s RS (z toho 108 mužů, 38 %), s průměrným 

věkem 38,9 let (SD 10,8 let). Podrobné časoprostorové parametry pro jednotlivé stupně 

EDSS pro běžnou i rychlou chůzi jsou zobrazeny v tabulce č.5. 

Rychlost chůze se statisticky významně snižovala s narůstající neurologickou 

disabilitou během běžné i maximální rychlé chůze. Statisticky významné snížení 

rychlosti chůze je přítomné mezi jednotlivými stupni EDSS 2,0-6,5 (2,0-2.5 vs. 3,0-3,5: 

p=0,001, 3,0-3,5 vs. 4,0-4,5: p=0,005, 4,0-4,5 vs. 5,0-5,5: p=0,001, 5,0-5,5 vs. 6.0: p 

<0.001, 6,0 vs. 6,5: p=0,046). Rozdíl mezi běžnou a maximální rychlou chůzí se s 

progredující disabilitou zmenšuje, až u pacientů s EDSS 6,5 není rozdílu mezi běžnou a 

maximální rychou chůzí. 



 

74 
 

Délka kroku se také postupně zkracovala s narůstající neurologickou disabilitou. 

Statisticky signifikantní rozdíl byl nalezen mezi stupni EDSS 2,0-6,0 (2,0-2,5 vs. 3,0-

3,5: p=0,001, 3,0-3,5 vs. 4,0-4,5: p=0,002, 4,0-4,5 vs.5,0-5,5: p=0,01, 5,0-5,5 vs. 6,0: 

p<0,001). Rozdíl délky kroku mezi pacienty s nejnižší disabilitou (EDSS 1,0-1,5 vs. 

2,0-2,5) a pacienty s nejvyšší disabilitou (EDSS 6,0 vs. 6,5) nebyl statisticky 

signikantní. U pacientů s nejvyšším EDSS 6,5 byla délka kroku stejná při běžné i 

maximálně rychlé chůzi.  

Čas trvání kroku se statisticky významně zkracuje až u pacientů s EDSS 5,0-6,5. 

Pacienti s EDSS 6,0 a 6,5 mají čas trvání kroku stejný při běžné i rychlé chůzi.  

Fáze dvojí opory během krokového cyklu také narůstá se vzrůstající disabilitou, avšak 

statistické významnosti dosahuje až u osob se střední a vyšší disabilitou, a to pro běžnou 

i rychlou chůzi (EDSS 3,0-3,5 vs. 4,0 – 4,5: p=0,02, 4,0-4,5 vs. 5,0-5,5: p=0,02, 5,0-5,5 

vs. 6,0: p <0,001, 6,0 vs. 6,5: p <0,001). U pacientů s menší mírou neurologického 

postižení než EDSS 4,0 nedosahovaly rozdíly mezi jednotlivými stupni neurologické 

škály statistické významnosti. 

Šířka kroku se také postupně prodlužovala, ale mezi žádnými stupni EDSS nebyl 

nalezen rozdíl dosahující statistické významnosti.  
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Tabulka 5 - Časoprostorové paremetry u osob s různou mírou neurologického deficitu (EDSS) 

Míra neurologického 
postižení (EDSS 
škála) 

Rychlost 
chůze 

(cm/sec) 

Délka 
kroku 
(cm) 

Čas trvání 
kroku (sec) 

Fáze trvání 
dvojí opory (% 

krokového 
cyklu) 

Šířka 
kroku 
(cm) 

0-1,5 
(n=62) 

Normální 
chůze 

124,9±17,3 67,7 ± 6,4 0,54 ± 0,05 25,2 ±2,8 9,3 ±2,6 

Rychlá 
chůze 

182,6±24,6 79,6±8,2 0,43±0,04 19,5±3,1 9,2±2,5 

2,0-2,5 
(n=71) 

Normální 
chůze 

120,8±17,6 67,4±7,1 0,55±0,05 25,6±3,3 10,2±2,9 

Rychlá 
chůze 

178,4±25,5 79,0±9,3 0,45±0,08 20,2±3,3 9,8±3,1 

3,0-3,5 
(n=43) 

Normální 
chůze 

112,7±16,0 62,2±6,8 0,55±0,04 27,1±3,1 9,8±3,2 

Rychlá 
chůze 

155,3±29,9 72,4±8,8 0,47±0,06 21,6±3,7 9,8±3,0 

4,0-4,5 
(n=43) 

Normální 
chůze 

103,4±19,0 58,5±6,4 0,57±0,07 29,4±3,9 11,1±4,1 

Rychlá 
chůze 

139,6±25,4 67,3±7,1 0,49±0,07 25,1±4,5 11,3±3,9 

5,0-5,5 
(n=20) 

Normální 
chůze 

85,5±18,5 52,9±7,8 0,63±0,09 34,2±5,5 12,1±4,3 

Rychlá 
chůze 

109,9±24,5 58,5±7,3 0,55±0,08 29,8±5,0 11,6±5,2 

6,0 
(n=31) 

Normální 
chůze 

57,3±19,1 43,5±9,0 0,82±0,23 41,2±8,0 12,2±6,0 

Rychlá 
chůze 

79,5±19,0 50,8±10,4 0,73±0,24 35,6±9,5 12,2±5,5 

6,5 
(n=14) 

Normální 
chůze 

47,5±24,4 45,0±11,3 1,09±0,46 48,4±14,9 11,0±5,9 

Rychlá 
chůze 

58,2±26,7 49,4±11,9 0,95±0,36 44,6±13,5 11,4±4,7 

Celkem 
(n=284) 

Normální 
chůze 

104,8±30,4 60,4±11,0 0,62±0,19 29,8±8,4 10,5±3,9 

Rychlá 
chůze 

148,4±47,2 70,4±13,8 0,52±0,18 24,6±8,8 10,4±3,8 

Pramen: vlastní zpracování. 
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Obrázek 14 - Grafické znázornění časo-prostorových parametrů chůze u osob s různou mírou 
neurologické disability 

 

Pramen: vlastní zpracování 

Diskuse 

Cílem naší studie bylo porozumět, jak se mění u osob s RS časoprostorové parametry 

chůze s narůstající mírou neurologické disability a poznat, které parametry chůze by 

tedy bylo možné použít pro hodnocení progrese onemocnění. Zdá se, že typickým 

fenoménem, ke kterému dochází u osob s RS, je postupné zkracování délky kroku až do 

stupně EDSS 6,0. Mezi pacienty, kteří chodí s jednostrannou oporou (EDSS 6,0) a 

oboustrannou oporou (EDSS 6,5), není významný rozdíl v délce kroku, ačkoli se 

rychlost chůze významně zpomaluje. Také dochází k postupnému prodlužování času 

potřebného pro vykonání kroku. Statisticky významný se stává rozdíl v čase trvání 

kroku od EDSS 5,0 výše. Postupně se prodlužuje fáze dvojí opory. Významně se 

prodlužuje u osob s EDSS 3,5 a pokračuje ve významném nárůstu až do EDSS 6,5. 

Zajímavým poznatkem z naší studie je také zjištění, že pacienti s EDSS 3,5 (tedy ti, 

kteří jsou podle neurologického hodnocení považováni ještě za tzv. plně ambulantní) 

mají významně pomalejší rychlost běžné i rychlé chůze oproti osobám s EDSS 0 - 2,5 a 
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mají také snížený rozdíl mezi běžnou a rychlou chůzí (tedy narušenou schopnost 

zrychlit v případě potřeby svou chůzi). Nemožnost zrychlení se dále zvýrazňuje u osob 

s vyšší disabilitou, zejména u pacientů, kteří potřebují při chůzi oporu (EDSS 6,0 a 6,5). 

Rychlost chůze osob, které chodí s jednostrannou oporou (EDSS 6,0) je poloviční při 

srovnání se stupněm EDSS 3,0 - 3,5 (112 cm/sec vs. 57 cm/sec). Rozdíl mezi běžnou a 

maximální rychlou chůzí, tedy nedostatečná schopnost zrychlení, která pacienty velmi 

omezuje v běžných denních aktivitách (Lamprecht and Lamprecht 2016), nebyla dosud 

v předchozích studiích příliš popsána, protože většina studií využívá test rychlé chůze 

(T25FW). Průměrná rychlost běžné chůze u pacientů s EDSS 3,0-3,5 odpovídá 

průměrné běžné rychlosti chůze zdravých žen po sedmdesátém roce věku (Bohannon 

and Williams Andrews 2011). Měření naší studie odpovídá výsledkům předchozích 

studií. Studie Givona a spol. hodnotila chůzi u skupiny 81 pacientů (proti zdravým 

kontrolám). Pacienti, kteří jsou schopni chůze bez pomůcky (EDSS 0-5,5), chodí 

pomalejší chůzí kratšími kroky, s delší dobou trvání kroku. Tyto změny parametrů 

chůze se zvýrazňují s narůstající neurologickou disabilitou (Givon, Zeilig et al. 2009). 

Podobná studie u 88 pacientů s EDSS 2,5-6,5, která primárně studovala variabilitu 

chůze, popisuje výrazně pomalejší rychlost chůze a kratší délku kroku u osob chodících 

s pomůckou (Socie and Sosnoff 2013). Významně prodlouženou fázi dvojí opory u osob 

s EDSS 4,0-6,0 při vyšetření systémem GAITRite popisuje také studie autorů Sosnoff a 

spol. (Sosnoff, Weikert et al. 2011). Oproti předchozím studiím nebyl v naší studii 

zaznamenán významný rozdíl v šířce kroku mezi jednotlivými stupni EDSS (Socie and 

Sosnoff 2013). Tento rozdíl může být způsoben designem studie, kdy většina 

předchozích studií hodnotila parametry chůze u osob s RS oproti zdravým kontrolám. 

Limitem naší studie je absence hodnocení spasticity dolních končetin, která může 

negativně šířku kroku ovlivňovat. Mezi další limity by mohlo patřit chybějící 

subjektivní hodnocení chůze a fakt, že probandi nebyli sledování longitudinálně. 
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Závěr (studie 1 a 2) 

Naše studie osvětlují, jak se s narůstajícím EDSS mění jednotlivé parametry chůze. S 

progresí neurologického nálezu se změny objevují ve všech parametrech chůze, 

nenarůstají však lineárně. U osob s minimálním neurologickým nálezem (EDSS 0-1,5) 

nalézáme při běžné chůzi především prodlouženou fázi dvojí opory. Ostatní změny jako 

je snížení rychlosti chůze, kadence a zkrácení délky kroku oproti zdravým kontrolám se 

objevují pouze při maximální rychlosti chůze.  

U osob se střední neurologickou disabilitou (EDSS 3,5) se pak fáze dvojí opory oproti 

předchozím stupňům EDSS významně prodlužuje. Také délka kroku se od stupně EDSS 

2,0 s každým dalším stupněm EDSS významně zkracuje. U pacientů, kteří mají 

omezený dosah chůze na 200 metrů bez pomůcky a odpočinku (EDSS 5,0), dochází 

také k významnému prodlužování doby trvání kroku. Pacienti, kteří již při chůzi 

potřebují pomůcky (EDSS 6,0-6,5), ztrácejí schopnost prodloužit délku kroku. Také 

potřebují delší čas pro vykonání kroku. Ztrácejí tedy schopnost zrychlení chůze a jejich 

rychlost chůze u EDSS 6,5 je stejná při běžné i maximální rychlé chůzi. Rychlost chůze 

se postupně s narůstající neurologickou disabilitou snižuje, a tím se postupně zmenšuje 

rozdíl mezi běžnou a maximální rychlou chůzí. Prvním fenoménem, který je spojen se 

snižující se rychlostí chůze, je zkrácení délky kroku. 
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Studie 3: Novotna K, Rusz J, Kubala Havrdova E, Lizrova Preiningerova J: Why 

patients with multiple sclerosis perceive improvement of gait during treatment 

with Natalizumab? Journal of Neural Transmission 2019;126(6):731-737 

(vztahuje se k hypotéze 2) 

Úvod 

Pro pacienty s relaps-remitentní RS představuje farmakoterapie lékem natalizumab 

možnost eskalační léčby v případě, že je pacient nedostatečně stabilizován na lécích 

první volby (interferony nebo glatiramer acetát) (Kappos, Bates et al. 2011). 

Natalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti alfa-4 podjednotce 

integrinu s vysokou schopností blokovat vstup lymfocytů do mozkové tkáně. (Havrdová 

E. et al., 2013). Díky tomu dochází ke snížení zánětlivé aktivity a poklesu ročního 

výskytu atak onemocnění až o 68 %, snížení akumulace nových zánětlivých ložisek až o 

83 % a zabránění progrese onemocnění až o 54 % (Polman, O'Connor et al. 2006). 

Pozitivní přínos léčby natalizumabem zejména na parametry MR a také na neurologický 

nález pacientů byl popsán v mnoha studiích (Kappos, Bates et al. 2011, Cadavid, 

Jurgensen et al. 2013, Butzkueven, Kappos et al. 2014, O'Connor, Goodman et al. 

2014). Předchozí studie se však zaměřovaly především na hodnocení míry zánětlivého 

poškození a progrese neurologického nálezu, které objektivizovaly mimo jiné také díky 

sledování chůze pomocí testu T25FW. Několik menších studií hodnotilo také vliv této 

farmakoterapie na kognitivní funkce a únavu (Iaffaldano, Viterbo et al. 2012, Allali, 

Laidet et al. 2014, Kunkel, Fischer et al. 2015). V naší prospektivní studii nás zajímalo, 

jak přesně se změní časoprostorové parametry chůze u pacientů, kteří byli z důvodu 

vyšší aktivity onemocnění eskalováni na lék Natalizumab (Tysabri®).  

Metodika 

Do studie byli zařazeni pacienti s RS, u kterých byla zahájena léčba pomocí léku 

natalizumab v období mezi dubnem 2012 až prosincem 2014. Všichni zařazení pacienti 

podepsali informovaný souhlas schválený etickou komisí VFN. Následně absolvovali 

vyšetření časoprostorových parametrů běžné a maximálně rychlé chůze pomocí 

GAITRite (hodnotili jsme parametr rychlost chůze, délka kroku, čas trvání kroku a fázi 

trvání dvojí opory). Dále byl hodnocen jejich výkon v testu T25FW a subjektivně 
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vnímané potíže při chůzi (pomocí dotazníku MSWS-12). Vyšetření chůze se opakovalo 

vždy po 3 měsících do dosažení minimální doby 12 měsíců na léčbě (baseline, 3.měsíc, 

6.měsíc, 9.měsíc a 12. měsíc). Pro statistické vyhodnocení byla využita pouze data těch 

pacientů, kteří měli alespoň minimální subjektivně vnímané omezení chůze (> 13 bodů 

v MSWS-12).  

Jelikož jsou všechny parametry chůze normálně rozložené (hodnoceno Kolmogorov–

Smirnov testem), byl efekt natalizumabu na chůzový výkon v čase (baseline, měsíc 3, 6, 

9, a 12) statisticky testován pomocí jednorozměrné analýzy rozptylu pro opakovaná 

měření. Post hoc Fisherova diference (nejmenších čtverců) byla aplikována pro 

porovnání parametrů chůze mezi baseline a po 1 roku terapie. Bonferroniho korekce pro 

vícečetné testování byla aplikována. V sekundární analýze se hodnotily změny 

proměnných v čase pomocí lineární regrese. Pearsonův korelační koeficient byl použit 

pro hodnocení lineárního vztahu mezi změnami a klinickými parametry (věk, EDSS). 

Výsledky 

Celkem 78 osob s RR RS bylo zařazeno do studie. Z toho 11 osob nesplnilo podmínku 

minimálního subjektivně vnímaného postižení chůze, a proto nebyly dále sledovány. 

Dalších 17 pacientů bylo v průběhu sledování vyřazeno z důvodu: změny léčby (n=10), 

ortopedických komplikací (n=1), nespolupráce při vyšetření chůze (n=2), nesplnění 

podmínky 12měsíčního sledování chůze (n=4). Pro finální analýzu zůstalo celkem 50 

osob, které splnily podmínku 12 měsíců léčby přípravkem natalizumab a na počátku 

léčby subjektivně vnímali omezení své chůze. Všechny analyzované osoby měly relaps 

remitentní formu RS. Průměrný věk byl 39,5 roku (SD 7,8), s průměrnou dobou trvání 

onemocnění 9,7 roku (SD 6,6), průměrným EDSS 3,3 (SD 0,9), medián EDSS 3,5 

(rozsah 1,5-5). Po 1 roce léčby přípravkem Natalizumab bylo průměrné EDSS stále 3,3 

(SD 1), medián EDSS 3,5 (rozsah 1,5-5,5).  

Subjektivní potíže při chůzi (hodnocené pomocí MSWS-12) se během 12 měsíců léčby 

významně zlepšily (p <0,001). V testu rychlé chůze na 25 stop (T25FW) však během 12 

měsíců léčby k významné změně nedošlo (p=1.0). Analýza podrobných časo-

prostorových parametrů pomocí GAITRite odhalila, že při běžné chůzi došlo k 

významnému prodloužení délky kroku (p <0,001), a tím významnému zvýšení rychlosti 

běžné chůze (p <0,001). Také při rychlé chůzi došlo k prodloužení délky kroku (p=0,01) 
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a zkrácení fáze dvojí opory (p=0,01). Nedošlo však k signifikantnímu zvýšení rychlosti 

rychlé chůze (p=0,1).  

Při porovnání individuálních parametrů došlo u 70 % (n=35) sledovaných pacientů k 

subjektivně vnímanému zlepšení chůze. Průměrně došlo ke zlepšení o 8,29 bodů v testu 

MSWS-12.  

Tabulka 6 - Vyšetřované parametry chůze během terapie lékem natalizumab 

Parametry 
chůze  
(n=50) 
 

Baseline 
 

Průměr (SD) 

Po 3 
měsících 
terapie 

Po 6 
měsících 
terapie 

Po 9 
měsících 
terapie 

Po 12 
měsících 
terapie 

MSWS-12 
(raw skóre) 

28,52 (10,55) 22,60 (9,88) 23,93 (9,96) 
22,91 
(9,89) 

24,54 
(9,82) 

T25FT (sec) 
 

4,59 (0,99) 4,54 (1,0) 4,67 (1,07) 4,64 (0,95) 4,69 (1,22) 

Běžná chůze      
Čas trvání 
kroku LDK 
(sec)-běžná 
chůze 

0,54 (0,05) 0,53 (0,05) 0,53 (0,04) 0,72 (1,27) 0,52 (0,05) 

Čas trvání 
kroku PDK 
(sec)-běžná 
chůze 

0,54 (0,07) 0,53 (0,05) 0,54 (0.05) 0,53 (0,05) 0,53 (0,05) 

Délka kroku 
LDK (cm)-
běžná chůze 

64,81 (7,19) 66,21 (6,83) 67,75 (8,49) 
68,19 
(8,03) 

69,21 
(8,17) 

Délka kroku 
PDK (cm)-
běžná chůze 

64,49 (6,91) 66,31 (6.79) 67,61 (7,46) 
68,63 
(7,68) 

69,14 
(7,96) 

Fáze dvojí 
opory LDK 
(%)-běžná 
chůze 

28,36 (4,29) 27,80 (4,94) 28,71 (4,44) 
28,66 
(4,81) 

29,13 
(5,02) 

Fáze dvojí 
opory PDK 
(%)-běžná 
chůze 

28,82 (4,52) 27,79 (4,94) 28,51 (4,26) 
28,75 
(4,38) 

29,52 
(5,57) 

Rychlost 
chůze 
(cm/sec) 
běžná chůze 

119,95 
(19,86) 

125,3 (18,06) 126,94 (20,8) 
129,56 
(19,29) 

132,21 
(21,5) 

Kadence 
(počet/min) 
běžná chůze 

122,99 
(84,36) 

114,57 
(12,79) 

112,86 
(10,76) 

113,49 
(9,8) 

114,27 
(10,13) 

Rychlá chůze      
Čas trvání 
kroku LDK 
(sec)-rychlá 

0,45 (0,05) 0,44 (0,05) 0,45 (0,05) 0,46 (0,07) 0,45 (0,05) 
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chůze 
Čas trvání 
kroku PDK 
(sec)-rychlá 
chůze 

0,45 (0,05) 0,44 (0,05) 0,45 (0,05) 0,45 (0,04) 0,45 (0,06) 

Délka kroku 
LDK (cm)-
rychá chůze 

74,52 (9,38) 75,75 (8,79) 76,96 (10,17) 
76,92 

(10,54) 
77,47 

(10,46) 

Délka kroku 
PDK (cm)-
rychlá chůze 

74,68 (9,44) 75,86 (9,37 76,9 (10,03) 
77,06 

(10,25) 
77,76 

(10,42) 

Fáze dvojí 
opory LDK 
(%)-rychlá 
chůze 

22,97 (4,62) 22,82 (4,72) 24,58 (4,79) 25,83 (9,2) 
24,62 
(5,22) 

Fáze dvojí 
opory PDK 
(%)-rychlá 
chůze 

24,0 (5,8) 23,15 (4,62) 24,53 (4,75) 
25,69 
(7,16) 

24,71 
(5,14) 

Rychlost 
chůze 
(cm/sec) 
rychlá chůze 

166,83 
(30,52) 

173,07 
(30,32) 

170,58 
(31,92) 

170,93 
(33,33) 

174,79 
(35,23) 

Kadence 
(počet/min) 
rychlá chůze 

133,65 
(14,65) 

136,49 
(14,89) 

132,5 (13,63) 
132,2 

(15,71) 
132,2 

(14,74) 

Pramen: vlastní zpracování. 
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Obrázek 15 – Vývoj měřených parametrů chůze v čase 

 

Pramen: vlastní zpracování 

Diskuse 

Naše observační studie sledující skupinu pacientů s RR RS v běžné klinické praxi, kteří 

zahájili léčbu přípravkem Tysabri ® (natalizumab), zaznamenala subjektivní zlepšení 

chůze a také identifikovala, jaké změny časoprostorových parametrů chůze jsou s tímto 

spojeny. Při běžné rychlosti chůze jsme zaznamenali prodloužení délky kroku a zvýšení 

rychlosti. Během maximální rychlé chůze došlo také k prodloužení délky kroku a 

zároveň ke zkrácení fáze dvojí opory. Maximální rychlost se však při rychlé chůzi 

nezvýšila, a proto také nedošlo ke zlepšení v testu T25FW.  

Prodloužení délky kroku je významným klinickým parametrem a v naší předchozí studii 

jsme demonstrovali, jak se délka kroku zkracuje s progresí neurologického nálezu 

(Lizrova Preiningerova, Novotna et al. 2015). Nález zkrácení fáze dvojí opory je možné 
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interpretovat jako zlepšení rovnováhy při chůzi nebo subjektivní zlepšení rovnováhy a 

snížení strachu z pádu (Maki 1997).  

Naše studie byla první, která sledovala časoprostorové parametry chůze na větším 

vzorku pacientů s RS léčených natalizumabem. Dosud byla realizovaná pouze jedna 

menší studie, která sledovala paramery běžné chůze a chůze s přidaným kognitivním 

úkolem (dual task) u 9 pacientů léčených 12 měsíců lékem natalizumab. V této studii 

nedošlo ke zlepšení při běžné chůzi. Chůze s přidaným kognitivním úkolem pak 

vykazovala zvýšení rychlosti a délky kroku (Allali, Laidet et al. 2014).  

Většina předchozích studií se zaměřovala na hodnocení chůze pouze pomocí 

nejběžnějšího testu T25FW (Cadavid, Jurgensen et al. 2013, Voloshyna, Havrdova et al. 

2015). Na rozdíl od předchozích studií jsme nezaznamenali významné zlepšení v testu 

rychlé chůze T25FW. Tento nesoulad ve výsledcích může být způsoben odlišnou 

demografickou charakteristikou probandů. Průměrná míra neurologického postižení v 

našem souboru byla 3,3 EDSS. Zatímco u předchozích studií byla míra neurologického 

postižení probandů vyšší (EDSS 5,6 ve studii DELIVER, EDSS 5,2 ve studii IMPACT 

a průměrné EDSS 4,1 ve studiích SENTINEL a AFFIRM (Cadavid, Jurgensen et al. 

2013). U pacientů s vyšší neurologickou disabilitou a pomalejší rychlostí chůze v 

T25FW mohlo po léčbě natalizumabem dojít k výraznějšímu zlepšení rychlosti chůze 

(Voloshyna, Havrdova et al. 2015).  

Pozitivní ovlivnění parametrů chůze, které jsme v naší studii zaznamenali, je probandy 

vnímáno jako subjektivní snížení obtíží při chůzi (snížení skóre v dotazníku MSWS-

12). Průměrně došlo ke zlepšení o 8,29 bodů. Tato změna je nejen statisticky 

signifikantní, ale je považována také za klinicky významnou (Mehta, McNeill et al. 

2015, Motl, Putzki et al. 2015). Vzhledem k tomu, že MSWS-12 silně koreluje s 

energetickou náročností chůze (Motl, Dlugonski et al. 2010), jsou naše výsledky 

srovnatelné s výsledky jiných studií, kdy bylo po léčbě natalizumabem zaznamenáno 

snížení únavy (Iaffaldano, Viterbo et al. 2012, Penner, Sivertsdotter et al. 2015). 
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Závěr 

V naší observační studii se podařilo prokázat pozitivní vliv biologické léčby (tedy léku, 

který přímo ovlivňuje zánětlivou odpověď imunitního systému) na chůzi u osob s RR 

RS. Konkrétně jsme hodnotili parametry chůze po léčbě preparátem natalizumab 

(Tysabri®), který je považován za eskalační léčbu při selhání léčby první linie. Po 12 

měsících léčby jsme zaznamenali statisticky významné zlepšení subjektivně vnímaných 

potíží při chůzi, prodloužení délky kroku a zvýšení rychlosti během normální chůze. U 

maximálně rychlé chůze došlo také k prodloužení délky kroku a zkrácení fáze dvojí 

opory během krokového cyklu. Podařilo se nám tedy nalézt objektivně měřitelné 

koreláty subjektivně vnímaného zlepšení.
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Studie 4: Novotna K, Lizrova Preiningerova J, Sobisek L, Kubala Havrdová E: 

What variability of treatment effect of fampridine can we expect in people with 

multiple sclerosis? Journal of Multiple Sclerosis 2017; 4:206. doi:10.4172/2376-

0389.1000206 

(vztahuje se k hypotéze 2) 

Úvod 

Poruchy chůze jsou jedním z nejvíce limitujících symptomů, které provází onemocnění 

RS. Jedinou cílenou symptomatickou léčbu, která je indikována při poruchách chůze při 

RS, představuje léčivý přípravek fampridine (Fampyra®). Fampridine je blokátor 

kalciových kanálů, který dočasně (po dobu svého působení v organismu) obnovuje 

vedení akčního potenciálu poškozenými nervovými vlákny. Léčivý přípravek 

fampridine byl v roce 2011 schválen Evropskou lékovou agenturou (European 

Medicines Agency-EMA) pro terapii poruch chůze u osob s RS s mírou neurologického 

postižení 4,0-7,0 EDSS (Mathiesen and Sorensen 2013). Z léčby profitují pouze někteří 

pacienti s RS (tzv. responders). Nejsou však známy žádné klinické markery, podle 

kterých by bylo možné případnou pozitivní odpověď na léčbu u pacientů predikovat. Je 

však doporučeno hodnotit odpověď na léčbu pomocí testu krátké rychlé chůze 

(T25FW). V předchozích studiích byla pozitivní odpověď na léčbu definována jako 

zvýšení rychlosti chůze během prvních 14 dnů podávání léku fampridine oproti 

rychlosti chůze v období před léčbou (Prosperini, Giannì et al. 2014, Keune, Cocks et 

al. 2015). Průměrně došlo ke zlepšení u 38,8 % pacientů (u 34,8 % pacientů ve studii 

MS-F203 a u 42,9 % pacientů ve studii MS-F204). Celkové průměrné zvýšení rychlosti 

chůze o 25,3 % (ve studii MS-F203) (Goodman, Brown et al. 2009) a o 26,2% (ve studii 

MS-F204) (Goodman, Brown et al. 2010). 

Cílem naší retrospektivní studie bylo porovnat míru efektu na zvýšení rychlosti chůze u 

osob s různou mírou neurologické disability v běžné klinické praxi.  

Metodika 

Do studie byli zařazeni pacienti s klinicky stabilní RS s EDSS 4,0-7,0, kterým byla 

ošetřujícím neurologem doporučena možnost vykoušet terapii pomocí fampridinu pro 
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možnost ovlivnění obtíží při chůzi v období od ledna 2013 do dubna 2014. Léčba 

pomocí léku fampridine není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění, proto si 

pacienti, kteří měli o vyzkoušení této léčby zájem, museli uhradit lék jako samoplátci.  

Pro vyšetření chůze byly využity běžné klinické testy chůze: Timed 25 - foot walk test 

(T25FW), Timed Up and Go test (TUG) a test výstupu na schůdek (součást testu Berg 

Balance Scale). Vyšetření chůze provedl fyzioterapeut specialista na problematiku 

neurorehabilitace u RS. Pacienti byli vyšetřeni před orálním podáním léku a následně po 

3 hodinách, kdy je dosaženo maximální plazmatické koncentrace léčiva v organismu, a 

tedy lze předpokládat maximální terapeutický efekt (Vollmer and Henney 2009). Kromě 

objektivního hodnocení efektu léčiva byli pacienti požádáni také o subjektivní 

hodnocení efektu pomocí 5stupňové Likertovy škály (od stupně 5 - výrazné zlepšení po 

stupeň 1 - zhoršení).  

Vylučovacím kritériem ze studie byl relaps onemocnění v posledních 60 dnech a jiné 

onemocnění nebo úrazy ovlivňující chůzi. Mezi vylučovací kritéria pro zahájení léčby 

fampridinem patří epilepsie a onemocnění ledvin. Všichni probandi podepsali 

informovaný souhlas schválený etickou komisí VFN. 

Popisná statistika (průměr a směrodatná odchylka) sledovaných charakteristik byla 

spočítána pro každou podskupinu (danou pohlavím, RS fenotypem a EDSS). Korelace 

byla hodnocena Spearmanovým korelačním koeficientem. Párové srovnání absolutní 

změny ve step test bylo statisticky testováno Tukey a Kramer testem s Tukey-Dist 

aproximací pro nezávislé výběry. Analýza byla provedena ve statistickém systému R 

(www.r-project.org). 

Výsledky 

Celkem bylo do studie zařazeno 131 osob s RS (15 s PP RS, 40 s SP RS a 76 s RR RS). 

Z tohoto počtu bylo 58 % žen. Průměrný věk probandů byl 48 let (SD 9,8) s průměrnou 

dobou trvání nemoci 19,8 let (SD 8,6).  

Průměrné zvýšení rychlosti chůze v testu T25FW bylo 11 % (u osob s EDSS 4,0), 15 % 

(u osob s EDSS 4,5), 19 % (u osob s EDSS 5,0) a 20 % (u osob s EDSS 5,5). Osoby, 

které při chůzi používají jednostrannou oporu (EDSS 6,0) dosáhly průměrného zvýšení 
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rychlosti o 19 %. Osoby s nutností oboustranné opory při chůzi pak zvýšení rychlosti o 

18 % (EDSS 6,5) a 23 % (EDSS 7,0).  

V ostatních testech byla míra zlepšení obdobná. V testu TUG se míra zlepšení 

pohybovala od 14 do 22 %. Naopak v testu výstupu na schod dosáhla největšího 

zlepšení skupina pacientů s nejnižší disabilitou a někteří pacienti s vyšší mírou 

disability nebyli schopni pro spasticitu dolních končetin tento test vykonat. Mezi 

zlepšením výkonu v testu T25FW a TUG byla silná pozitivní korelace (r=0,68, 

p<0,0001). Mezi věkem pacientů a zlepšením v testech naopak korelace nalezena 

nebyla (p=0,957) ani mezi dosaženým zlepšením v T25FW a v EDSS (p=0,623).  

Při subjektivním hodnocení efektu pacienty 57 % (n=74) vnímalo výrazné nebo jasné 

zlepšení (hodnotili stupněm 5 a 4). Celkem 25 % (n=33) vnímalo mírné zlepšení nebo si 

nebylo jisto a 18 % (n=24) subjektivně nevnímalo žádnou změnu nebo zhoršení. 

Ošetřující neurolog však nezaznamenal u žádného z pacientů objektivní zhoršení stavu.  

Diskuse 

Naše studie se snažila zhodnotit efekt symptomatického léku Fampridine na zlepšení 

chůze u pacientů s RS v běžné klinické praxi. Závěry randomizovaných kontrolovaných 

studií prokazující efekt farmakoterapie nejsou do běžné klinické praxe zcela 

přenositelné, protože v nich je efekt testován na pečlivě vybraném vzorku pacientů. 

Předchozí studie se omezovaly na pacienty s výkonem 8–45 sekund v testu T25FW a 

zdálo se, že výchozí rychlost chůze nemá na míru zlepšení při terapii Fampridinem vliv 

(Goodman, Brown et al. 2009, Goodman, Brown et al. 2010). Výsledky naší studie však 

nasvědčují, že možná míra zlepšení je determinována mírou neurologického postižení a 

z něj vyplývajícho omezení chůze. Z našeho celkového počtu 131 probandů dosáhlo 44 

pacientů (34 %) zvýšení rychlosti chůze o 20 %, které je považováno za klinicky 

významné (Kaufman, Moyer et al. 2000). Při pohledu na jednotlivé skupiny pacientů 

podle EDSS však pouze 1 z 19 (5 %) probandů s EDSS 4,0 dosáhl tohoto zlepšení. 

Zatímco ve skupině probandů s vyšší neurologickou disabilitou (EDSS 6,0-6,5) dosáhlo 

hranice klinicky významného zlepšení 41 % a 40 % probandů. Tento rozdíl mezi našimi 

výsledky a výsledky předchozích studií je způsoben širším rozpětím výchozího výkonu 

v T25FW u našich probandů (od 4,12 sekund po 181 sekund). Byli tak zahrnuti pacienti 

s lepší i výrazně horší chůzí než v předchozích randomizovaných studiích. Například u 
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pacientů s EDSS 4,0 (s průměrným výkonem v T25FW 5,9 sekund) a u pacientů s 

EDSS 4,5 (s průměrným výkonem 7 sekund) by v případě požadovaného zlepšení o 20 

% došlo ke zlepšení na 4,7 a 5,6 sekund. To by však téměř odpovídalo výkonu zdravých 

osob, což zřejmě není u pacientů se střední mírou neurologického poškození reálné. 

Proto jsme v rámci hodnocení této studie považovali u pacientů s EDSS 4,0 i zlepšení o 

11 % v testu T25FW za klinicky významné (pokud zároveň došlo ke zlepšení i v 

ostatních testech). Zřejmě by tedy bylo vhodnější objektivizovat terapeutický efekt léku 

na hybnost dolních končetin pomocí jiného testu, jakým může být například námi 

zvolený funkční test výstupu na schod nebo test dymické rovnováhy při chůzi TUG, 

který byl využíván například také ve studii MOBILE (Hupperts, Lycke et al. 2016). U 

skupiny osob se středním neurologickým poškozením (EDSS 4,0 a 4,5) se zdá být 

standardizovaný test TUG pro objektivizaci efektu vhodnější. 

Počet pacientů, kteří subjektivně vnímali zlepšení, byl vyšší než v předchozích studiích 

(Goodman, Brown et al. 2014). To je podle našeho názoru způsobeno nadměrným 

pozitivním očekáváním a absencí zaslepení (pacienti věděli, že dostávají účinnou látku 

a ne placebo).  

Oproti předchozím studiím jsme také zvolili testování v rámci jedné klinické návštěvy. 

Na základě znalosti farmakokinetiky léku víme, že maximální koncentrace účinné látky 

v plazmě je dosaženo po 3,3-3,9 hodinách (Vollmer and Henney 2009) a tato možnost 

byla pro probandy jednodušší. 

Závěr 

V naší studii, která hodnotila míru efektu léku Fampyra na zlepšení chůze v běžné 

klinické praxi, jsme zaznamenali zvýšení rychlosti v testu T25FW od 10,7-23,5 %, v 

testu TUG 14,4-22,9 %. Také ve funkčním testu výstupu na schod jsme zaznamenali 

zlepšení. Celkově došlo ke klinicky významnému zlepšení u 34 % našich probandů, což 

odpovídá výsledkům předchozích randomizovaných studií. Na rozdíl od nich jsme však 

prokázali efekt na širším vzorku pacientů (včetně pacientů s nižším i výrazně vyšším 

výkonem v krátkém testu chůze). Podařilo se nám tedy ukázat možnosti funkčního 

zlepšení mobility u osob s RS s postižením chůze po podání léku fampridine 

(Fampyra®) a také možnosti jejího testování. 



 

90 
 

 

Závěr k hypotéze 2 (studie 3 a 4) 

Podařilo se nám na příkladu pacientů s RR RS léčených lékem natalizumab, že pomocí 

cílené farmakologické léčby je možné dosáhnout mírného zlepšení parametrů chůze. 

Tyto parametry tak potvrzují a vysvětlují subjektivně vnímané zlepšení chůze, které 

někteří pacienti pociťují.  

U některých pacientů s již přítomným poškozením chůze, je pak možné pomocí 

symptomatické léčby lékem fampridine dosáhnout zlepšení ve funkčních testech chůze. 

Ne všichni pacienti s RS s poruchami chůze jsou však pro tuto léčbu vhodní (ne všichni 

na léčbu pozitivně odpovídají). Funkční vyšetření pomocí testů chůze však může 

pomoci již po prvním podání léku ozřejmit míru terapeutické odpovědi a pomoci tak 

lékaři v rozhodnutí ohledně preskripce této symptomatické léčby. 
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Studie 5: Novotna K, Sucha L, Kalincik T, Reznicek P, Sobisek L, Hoskovcova M, 

Kubala Havrdova E: Circuit training can have positive impact on muscle strength, 

balance, depression and fatigue in multiple sclerosis patients: a randomized 

controlled study. United Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2019; 

1(1): 1-8. 

(vztahuje se k hypotéze 3) 

Úvod 

V minulosti bylo tradičně cvičení a pohybová aktivita osob s RS omezována z důvodu 

obavy před exacerbací onemocnění. V posledních 15 letech však bylo mnoha studiemi 

prokázáno, že pravidelné cvičení je pro osoby s RS nejen bezpečné, ale navíc přináší 

významné zdravotní benefity (Petajan, Gappmaier et al. 1996, Rietberg, Brooks et al. 

2005, Tallner, Waschbisch et al. 2012). Mezi tyto významné benefity patří zvýšení 

kondice a svalové síly a má také potenciál pozitivně ovlivnit symptomy RS (Latimer-

Cheung, Ginis et al. 2013, Motl and Sandroff 2015, Platta, Ensari et al. 2016, Motl, 

Cohen et al. 2017). Mezi nejčastěji využívané a popisované formy cvičení u RS patří 

vytrvalostní (aerobní) a posilovací trénink.  

Vytrvalostní aerobní trénink pomáhá ke zvýšení celkové kardiorespirační kondice 

(Petajan, Gappmaier et al. 1996), snížení únavy (Oken, Kishiyama et al. 2004, Rasova, 

Havrdova et al. 2006), zlepšení kvality života (Petajan, Gappmaier et al. 1996, Mostert 

and Kesselring 2002, Oken, Kishiyama et al. 2004) a u některých studií také ke zlepšení 

funkční mobility (Romberg, Virtanen et al. 2004). Doporučení pro aerobní trénink u RS 

se shodují na frekvenci cvičení 2 - 3krát týdně, o intenzitě 60-80% maximální TF 

(pokud není možné TF přesně určit, tak se využívá subjektivní vnímání zátěže 11-14 

podle Borgovy škály) a délce trvání 10-40 minut (Petajan and White 1999, Dalgas, 

Stenager et al. 2008). Pro osoby s výraznými symptomy (zejména nadměrnou únavou) 

se doporučuje intermitentní trénink s pravidelnými přestávkami (White and 

Dressendorfer 2004). 

Posilování (nejčastěji s využitím progresivního zvyšování zátěže) vede u osob s RS 

ke zvýšení svalové síly (Dalgas, Stenager et al. 2009, Dodd, Taylor et al. 2011), nárůstu 

svalových vláken (Dalgas, Stenager et al. 2010), snížení únavy (Dalgas, Stenager et al. 
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2010, Dodd, Taylor et al. 2011), zlepšení mobility (Dalgas, Stenager et al. 2009), 

pozitivnímu ovlivnění nálady a zlepšení kvality života (Dalgas, Stenager et al. 2010). 

Pro posilovací trénink jsou využívány činky, pružné gumy, posilovací stroje nebo pouze 

váha vlastního těla. Nejčastější tréninková doporučení zahrnují 4-8 cviků na procvičení 

celého těla, s počtem opakování cviku 8 - 15krát v jedné sérii bez přestávky, podle 

zdatnosti cvičence 1-3 série (White and Dressendorfer 2004, Dalgas, Stenager et al. 

2008).  

Kombinace obou typů tréninků (ať již v rámci jedné tréninkové lekce nebo střídání lekcí 

aerobního a posilovacího tréninku) nebyla dosud ve studiích příliš využívána. Dostupné 

studie popisují zvýšení svalové síly (Romberg, Virtanen et al. 2005, Wens, Dalgas et al. 

2015), vytrvalosti (Wens, Dalgas et al. 2015) a zlepšení funkční mobility (Romberg, 

Virtanen et al. 2005). 

Žádná z předchozích studií však nesledovala vliv kombinovaného cvičení formou 

kruhového tréninku u většího počtu osob s RS. Kruhový trénink se tradičně využívá 

u sportovců jako forma komplexního tréninku, kdy se v krátkých intervalech střídají 

jednotlivá cvičební stanoviště. U malé skupiny osob s RS byl popsán pozitivní efekt 

funkčně zaměřeného kruhového tréninku (Sethy, Bajpai et al. 2010, Chisari, Venturi et 

al. 2014, Straudi, Martinuzzi et al. 2014). 

Cílem naší studie tedy bylo zhodnotit efekt kruhového tréninku s využitím fitness strojů 

pro aerobní trénink a posilovacích cvičebních pomůcek.  

Metodika 

Do studie byli zařazení pacienti s klinicky definitivní RS, kteří byli dlouhodobě klinicky 

stabilní, s mírou neurologického postižení EDSS od 1,0 do 6,0. Podmínkou zařazení do 

studie bylo schválení pohybové aktivity ošetřujícím neurologem a schopnost 

navštěvovat skupinová cvičení v tělocvičně Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN. 

Vylučovací kritéria zahrnovala a) ataku onemocnění v posledních 30 dnech, b) jiná 

ortopedická nebo interní onemocnění, která limitují možnosti pohybových aktivit, c) 

těhotenství, d) kognitivní dysfunkce limitující porozumění cvičebním pokynům. Studie 

byla schválena etickou komisí VFN a všichni probandi podepsali informovaný souhlas. 
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Probandi byli následně náhodně rozděleni do 2 cvičebních skupin: kombinovaný 

aerobně-posilovací kruhový trénink a posilovací kruhový trénink. Obě skupiny 

absolvovaly 12týdenní tréninkový program o frekvenci cvičení 2krát týdně, 60 minut (5 

minut rozehřátí, 45 minut vlastní cvičení a 15 minut strečink) v malé skupině 5 osob 

pod supervizí fyzioterapeuta. Intenzita cvičení byla určena pomocí subjektivního 

vnímání zátěže pomocí Borgovy škály mezi stupni 11-13 (Cleland, Ingraham et al. 

2016). Kombinovaný aerobně-posilovací trénink zahrnoval aerobní stanoviště s délkou 

trvání 3 minuty (chůze na páse, veslařský trenažér, rotoped, eliptický trenažér a výstup 

na bosu), která se střídala s posilovacími stanovišti o délce trvání 1 minutu (leg press, 

flexe a extenze kyčle proti odporu, abdukce a addukce proti odporu s využitím pomůcky 

Flowin®, posilování břišních svalů, squaty, posilování svalů paží). Posilovací kruhový 

trénink zahrnoval pouze posilovací stanoviště. Mezi jednotlivými cvičebními stanovišti 

byla cca 20 sekund pauza pro přesun z jednoho stanoviště na druhé. 

 

Pramen: z vlastní publikace Keclíková a spol. (2014) 

Obrázek 16 - Kombinovaný kruhový trénink 
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Tabulka 7 - Borgova škála 

6  
7 Velmi, velmi lehká 
8  
9 Velmi lehká 
10  
11 Lehká 
12  
13 Poněkud těžká 
14  
15 Težká 
16  
17 Velmi težká 
18  
19 Velmi velmi těžká 
20  

Pramen: Cleland et al. (2016) 

Komplexní vyšetření absolované před začátkem tréninku, po 12 týdnech tréninku a po 

dalších 12 týdnech bez tréninku obsahovalo objektivní vyšetření prováděné 

fyzioteraepeutem (vyšetření svalové síly dynamometrem vsedě, funkční testy chůze-

T25FW, TUG a vytrvalostní test chůze na 4 minuty, vyšetření rovnováhy pomocí 

systému Balance Master NeuroCom® -test sensorické organizace (SOT)(Pletcher, 

Williams et al. 2017)). Dále pak subjektivní hodnocení pacientů s využitím 

standardizovaných dotazníků (únava: pomocí dotazníku Modified Fatigue Impact Scale-

MFIS, deprese: pomocí dotazníku Beck Depression Inventory, kvalita života: pomocí 

dotazníku SF-36). Proveditelnost tréninku a compliance pacientů byla hodnocena 

prostřednictvím záznamu o docházce.  

Statistická analýza byla provedena ve statistickém systému R. Lineární regresní modely 

se smíšenými efekty byly použity pro porovnání výsledků mezi spárovanými pacienty, 

kde ID pacientského páru vstoupilo do modelu jako grupovací proměnná a časový 

okamžik (0, 3, nebo 6 měsíců) jako indikátor času. Efekt času na rozdílnost mezi 

spárovanými léčenými skupinami byl studován se zahrnutím časového okamžiku jako 

fixní efekt. Nebyl nalezen rozdíl ve 2 cvičících režimech, a proto jsme kombinovali dvě 

skupiny za účelem hodnocení změny ve 3. a 6. měsíci oproti baseline, a v 6. měsíci 

oproti 3. měsíci. Obdobné modely se smíšenými efekty s pacientským ID jako 

grupovací proměnnou a časovým okamžikem jako fixní efekt byly použity. Tyto 

modely byly adjustovány podle věku, pohlaví, BMI, EDSS, délku nemoci a trénovací 
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režim. Statistické testování proběhlo na 5 % hladině významnosti po aplikaci 

Benjamini-Hochberg korekce pro vícečetné testování. 

Výsledky 

Do studie bylo zařazeno celkem 50 osob (6 mužů), s průměrným věkem 42,3 let (SD 

10,8), průměrnou délkou trvání onemocnění 12,8 let (SD 9,1) a mírou neurologického 

postižení vyjádřenou Kurtzkeho škálou EDSS 1,0-6,0, median EDSS 3,5. Skupina s 

kombinovaným kruhovým tréninkem a posilovacím tréninkem měla srovnatelné 

zastoupení mužů, srovnatelný věk, délku onemocnění a míru neurologického postižení.  

Z celkového počtu tři osoby tréninkový program nedokončily a dalších šest osob, které 

program dokončily, se nedostavilo na follow-up přeměření 12 týdnů po dokončení 

tréninku. Celková compliance byla více než 80 % (průměrná docházka byla 20 

tréninkových hodin z celkového počtu 24 hodin). Při tréninku nebyly zaznamenány 

žádné zdravotní komplikace ani úrazy. 

Protože po absolvování tréninkového programu nebyl nalezen významný rozdíl mezi 

oběma skupinami u jednotlivých vyšetřovaných parametrů, byly obě skupiny spojeny a 

posuzovány dohromady jako rozdíl před a po tréninku.  

V testu statické rovnováhy s omezením senzorických podnětů (SOT) došlo ke 

statisticky významnému zlepšení o 3,5 bodu po 12týdenním tréninku (p=0,10-6). 

Zaznamenáno bylo také statisticky významné zvýšení svalové síly flexorů kolenních 

kloubů o 19,5 N (p=0,013) a zvýšení svalové síly extenzorů kolenního kloubu o 33,5 N 

(p=0,014).  

V žádném z vyšetřovaných funkčních testů chůze však nedošlo ke statisticky 

významnému zlepšení (p>0,80).  

Celkem 46 % probandů mělo při vyšetření před začátkem studie skóre v dotazníku 

MFIS ≥ 38 bodů, tedy klinicky významné zvýšení únavy. Po 12 týdenním kruhovém 

tréninku dosahovalo pouze 30 % probandů této klinicky významné únavy. Průměrně 

došlo ke zlepšení o 4,9 bodu (p=0,05). Také došlo v našem souboru došlo ke statisticky 

významnému snížení deprese (p=0,01). V subjektivně vnímané kvalitě života však 

nedošlo u našich probandů ke statisticky významnému zlepšení.  
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Zaznamenané statisticky významné zlepšení rovnováhy, svalové síly, únavy a deprese 

přetrvalo i dalších 12 týdnů po ukončení tréninkového programu. 

Podrobné výsledky jsou zobrazeny v tabulce níže. 

Tabulka 8 – Výsledky měření před a po absolvování 12 týdenního cvičebního programu 

Vyšetřovaný 
parameter 

Baseline 
před 

tréninkem 
Průměr (SD) 

Po 12 
týdnech 
tréninku 
Průměr 
(SD) 

Follow-up 
po dalších 

12 
týdnech 
Průměr 
(SD) 

p-value 
(po 

tréninku) 
 

p-value 
(follow-

up) 

Svalová síla 
flexorů kolene (N) 

173,63 
(67,68) 

212,8 
(69,43) 

208,84 
(106,82) 

0,013 1,00 

Svalová síla 
extenzorů kolene 
(N) 

368,07 
(149,41) 

426,91 
(140,28) 

415,89 
(160,68) 0,014 0,98 

Vytrvalostní 4 
minutový test 
chůze (m) 

318,9 (76,4) 330,2 (75) 
320,6 
(72,8) 

0,88 0,96 

T25 FW (sec) 4,69 (1,1) 4,71 (1.0) 
4,69 

(1,04) 
0,95 0,96 

TUG (sec) 6,64 (1,6) 6,46 (1,3) 6,48 (1,0) 1,00 1,00 
SOT-Sensory 
orientation test 

71,56 
(13,63) 

76,51 
(11,84) 

78,62 
(11,22) 

0,0 10-6 0,75 

MFIS 33,7 (17,4) 28,8 (15,8) 
29,2 

(15,8) 
0,05 1,00 

SF-36 fyzická 
komponenty 

50,9 (4,9) 50,6 (4,8) 51,0 (4,5) 0,93 0,87 

SF-36 mentalní 
komponenty 

47,8 (5,3) 48 (3,7) 47 (4,7) 0,27 0,53 

BDI-Beck 
Depression 
inventory 

10 (7,5) 8,1 (6,4) 7,5 (6,3) 0,01 0,98 

Pramen: vlastní zpracování. 

Diskuse 

Naše studie přináší nové informace ohledně vlivu kruhového tréninku (ať již 

kombinovaně vytrvalostně-posilovacího nebo pouze posilovacího) u osob s RS 

s minimální až střední neurologickou disabilitou. Tento typ tréninku je pacienty velmi 

dobře tolerován a přináší jim významné zdravotní benefity. Konkrétně jsme po třech 

měsících pravidelného tréninku zaznamenali zvýšení svalové síly dolních končetin, 

zlepšení rovnováhy ve stoji, snížení únavy a deprese. Bohužel se však toto zvýšení 

svalové síly neprojevilo jako zlepšení ve funkčních testech chůze a nedošlo také 
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k ovlivnění subjektivně vnímané kvality života. Pozitivním zjištěním ovšem je, že efekt 

tréninku může přetrvávat ještě dalších 12 týdnů po ukončení.  

Podobné zvýšení svalové síly a snížení únavy zaznamenaly také předchozí studie 

s obdobnou délkou trvání 10-12 týdnů (Rasova, Havrdova et al. 2006, Briken, Gold et 

al. 2014). Ačkoli však došlo ke zvýšení svalové síly a zlepšení statické rovnováhy, 

nepřeneslo se toto zlepšení do funkční mobility. Podobně také Dodd po 10 týdnech 

posilovacího tréninku s progredující zátěží, který probíhal 2krát týdně, zaznamenal 

zvýšení svalové síly dolních končetin, ale bez zlepšení funkčních testů chůze (Dodd, 

Taylor et al. 2011). Naopak jiné studie využívající aerobní nebo posilovací trénink 

popisují zlepšení mobility ve funkčních testech chůze (Kileff and Ashburn 2005, 

McCullagh, Fitzgerald et al. 2008, Dalgas, Stenager et al. 2009, Kerling, Keweloh et al. 

2015, Coote, Uszynski et al. 2017). Tento rozdíl může být způsoben odlišnou frekvencí 

a intenzitou prováděného tréninku. Z animálních studií víme, že pro podporu 

neuroplasticity a zlepšení hybnosti paretické dolní končetiny jsou zapotřebí tisíce 

opakovaných pohybů (de Leon, Hodgson et al. 1998, Cha, Heng et al. 2007). Je tedy 

zapotřebí, aby trénink byl zaměřen na konkrétní úkol/ pohyb, který chceme zlepšit (task 

oriented) (Kleim and Jones 2008) a dostatečně intenzivní (Prosperini, Piattella et al. 

2015). V našem tréninku však byla přímo chůze trénována pouze u cvičebního 

stanoviště: chůze po běhacím páse a výstup na schod. U ostatních cvičebních stanovišť 

se také cviky zaměřovaly převážně na dolní končetiny, ale v odlišných pohybech.  

Dalším možným vysvětlením absence zlepšení v testech funkční mobility je fakt, že při 

vstupním vyšetření pouze 38 % účastníků udávalo subjektivně vnímané omezení chůze.  

Za klinicky významné zjištění považujeme také fakt, že po obou typech kruhového 

tréninku došlo ke zlepšení rovnováhy. Poruchy rovnováhy a pády jsou jedním z velmi 

limitujících symptomů RS (Cameron and Lord 2010), a toto zjištění může být 

významné při plánování terapeutických intervencí.  

Za výhodu cvičení formou kruhového tréninku považujeme také fakt, že na jednotlivých 

cvičebních stanovištích se cvičí krátce, trénink má tak intermitentní charakter, a je proto 

velmi dobře tolerován i pacienty s vyšší mírou únavy nebo větším neurologickým 

postižením. Protože se nám tento typ tréninku velmi osvědčil, využíváme ho i nadále v 

naší běžné klinické praxi.  
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Limitem naší studie je malý vzorek probandů a absence kontrolní skupiny bez 

pohybového tréninku. Vzhledem k již publikovanému množství předchozích studií, 

které porovnávaly různé cvičební režimy u osob s RS oproti kontrolním skupinám bez 

tréninku, jsme však považovali efekt pohybové aktivity za dostatečně prokázaný. Proto 

jsme zvolili raději design porovnávající 2 typy tréninku, abychom si pro klinickou praxi 

ozřejmili, který je pro pacienty přínosnější a je lépe tolerován. Dalším limitem studie je 

také nedostatečné zaslepení probandů a vyšetřujících fyzioterapeutů. V rehabilitačních 

studicíh se však zaslepení probandů realizuje velmi obtížně, protože již z podstaty 

studie jsou si účastníci vědomi, že na ně pohybový trénink působí.  

Závěr 

V této studii se nám podařilo prokázat, že kruhový trénink (formou kombinovaného 

aerobně-posilovacího nebo pouze posilovacího kruhového tréninku) je pacienty s RS 

s mírnou až střední disabilitou velmi dobře tolerován. Tento typ tréninku vede při 

pravidelném provádění ke zvýšení svalové síly, zlepšení rovnováhy, snížení únavy a 

deprese.  
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Studie 6: Novotna K, Sucha L, Reznicek P, Sobisek L, Kubala Havrdova E: Effect 

of different exercise regimen on walking performance in people with multiple 

sclerosis, International Society for Posture and Gait Research (ISPGR) konference 

2019; poster P3-Q-138 

(vztahuje se k hypotéze 3) 

Úvod 

Z literární rešerše víme, že cvičební programy pro osoby s RS jsou spojeny s malým, ale 

potenciálně klinicky významným zlepšením chůze (Snook and Motl 2009). Toto zjištění 

je pro klinickou praxi velmi důležité, protože možnosti symptomatické farmakoterapie 

poruch chůze jsou velmi omezené a v praxi se pro zlepšení chůze spoléhá především na 

rehabilitační intervence. Stále však neexistují přesná konkrétní doporučení. Zejména u 

pacientů s progresivními formami onemocnění je nedostatečná evidence kvůli malému 

počtu dostupných klinických studií (Feinstein, Freeman et al. 2015). Zdá se však, že aby 

bylo možné dosáhnout zlepšení chůze, musí být trénink intenzivnější. Systematický 

přehledový článek z roku 2017 doporučuje aerobní cvičení o frekvenci 3krát týdně o 

minimální délce trvání 6-8 týdnů. Intenzita zátěže by měla být 40-75 % TF u osob s RS, 

které jsou schopny samostatné chůze bez opory (EDSS <6,0). Pro ty, kteří při chůzi 

potřebují oporu (EDSS ≥6,0) je pak optimální tréninková zátěž maximální rychlost 

chůze (Devasahayam, Downer et al. 2017). Podobně také zkušenosti ze studií, které 

využívali pro zlepšení chůze metodu cvičení Constraint Induced Therapy (terapii 

vynuceného používání) popisují nutnost dostatečného zapojení paretické dolní 

končetiny do úkolově zacíleného tréninku až na několik hodin denně, aby mohlo dojít 

ke zlepšení funkční mobility (Mark, Taub et al. 2008, Mark, Taub et al. 2013). Tato 

možnost terapie je však kvůli své časové, fyzické a psychické náročnosti pro pacienty 

obtížně proveditelná mimo specializovaná rehabilitační centra. Kvůli své náročnosti je 

vhodná pouze pro omezený počet pacientů s RS. Potíže s chůzí jsou však velmi častým 

symptomem RS a je proto důležité hledat metody cvičení, které jsou snáze využitelné v 

běžné klinické praxi. Pro zlepšení parametrů chůze se zdá nejvhodnější cvičení formou 

aerobního nebo posilovacího tréninku (Petajan and White 1999, White and 

Dressendorfer 2004, Dalgas, Stenager et al. 2008). Možnosti dalších cvičebních 

intervencí, jako je např. cvičení jógy nebo pilates jsou zřejmě omezené a publikované 
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pozitivní výsledky se převážně omezují pouze na menší studie (Cramer, Lauche et al. 

2014, Sanchez-Lastra, Martinez-Aldao et al. 2019). Vzhledem k našim pozitivním 

zkušenostem se skupinovým cvičením formou kruhového tréninku jsme se rozhodli 

sledovat, jaký má tento typ tréninku vliv na parametry chůze u osob s RS. 

Metodika 

Tato studie je rozšířením předchozí studie. Do studie byli zařazeni pacienti s klinicky 

definitivní RS, kteří byli dlouhodobě klinicky stabilní, s mírou neurologického postižení 

EDSS od 1,0 do 6,0. Podmínkou zařazení do studie bylo schválení pohybové aktivity 

ošetřujícím neurologem a schopnost navštěvovat skupinová cvičení v tělocvičně 

Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Vylučovací kritéria zahrnovala a) ataku 

onemocnění v posledních 30 dnech, b) jiné ortopedické nebo interní onemocnění, které 

limituje možnosti pohybových aktivit a narušuje chůzi, c) těhotenství, d) kognitivní 

dysfunkce limitující porozumění cvičebním pokynům. Studie byla schválena etickou 

komisí VFN a všichni probandi podepsali informovaný souhlas. 

Probandi byli následně náhodně rozděleni do 2 cvičebních skupin: kombinovaný 

aerobně-posilovací kruhový trénink a posilovací kruhový trénink. Podrobnější popis 

terapeutické inervence viz předchozí studie.  

Z celkového počtu 50 osob, které cvičení formou kruhového tréninku absolvovaly, jsme 

se v naší analýze zaměřili na probandy s již přítomným omezením chůze (tedy s EDSS 

mezi stupněm 4,0-6,0). 

Vyšetření chůze bylo provedeno před pohybovým programem a po 12týdenním 

pohybovém programu. Pro hodnocení časoprostorových parametrů chůze byl využit 

přístroj GAITRite. Hodnocena byla chůze v běžné obuvi běžným vlastním tempem 

chůze (Normální rychlost chůze) a maximální rychlá chůze (Rychlá chůze). Z mnoha 

parametrů časoprostorových parametrů jsme pro statistickou analýzu zvolili rychlost 

chůze a symetrii délky kroku. Právě asymetrie parametrů mezi levou a pravou stranou je 

u osob s RS s již přítomným poškozením chůze častým klinickým nálezem (Chung, 

Remelius et al. 2008, Larson 2011, Sandroff, Sosnoff et al. 2013). Symetrii délky kroku 

jsme vypočítali podle matematického vzorce:  (Kim and Eng 2003) 
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Při analýze jsme se zaměřili na podskupinu účastníků studie s již přítomným omezením 

chůze (EDSS 4,0-6,0). Pro statistické hodnocení parametrů chůze byl využit párový t-

test (porovnání jednotlivých skupin před a po pohybové intervenci). Statistické 

testování proběhlo na 5 % hladině významnosti po aplikaci Benjamini-Hochberg 

korekce pro vícečetné testování.  

Výsledky 

Do analýzy bylo zařazeno celkem 21 osob s EDSS 4,0-6,0. Z celkového počtu měly 4 

osoby sekundárně progresivní RS, ostatní pak relaps-remitentní RS. Průměrný věk 

probandů byl 48,4 let (SD 9,07), průměrná délka trvání onemocnění 16,6 let (SD 9,9 

let). Průměrné EDSS bylo 4,64 (SD 0,8), medián EDSS 4. Compliance se cvičením 

(hodnocená na základě docházky) byla v této skupině osob velmi dobrá 87,5 %.Ve 

skupině účastníků, kteří absolvovali kombinovaný aerobně-posilovací kruhový trénink, 

došlo ke statisticky významnému zvýšení rychlosti u normální chůze. Symetrie délky 

kroku se v této skupině statisticky významně zlepšila u normální i rychlé chůze. Naopak 

ve skupině, která absolvovala posilovací kruhový trénink, ke statisticky významnému 

zlepšení sledovaných parametrů nedošlo ani při normální ani při rychlé chůzi. 

Tabulka 9 - Podrobné časo-prostorové parametry chůze 

 

Kombinovaný aerobně-
posilovací kruhový trénink 

Účastníci s EDSS>4 
(n=11) 

Posilovací kruhový trénink 
Účastníci s EDSS>4 

(n=10) 

Parametr 
Baseline 
Průměr 

(SD) 

Po 
tréninku 
Průměr 
(SD) 

p 
Baseline 
Průměr 
(SD) 

Po 
tréninku 

(SD) 
p 

Rychlost chůze 
Normální chůze 
(cm/sec) 

91,62 
(26,37) 

 

104,96 
(24,69) 

 
0,020 

95,84 
(25,24) 

 

106,11 
(19,81) 

 
0,082 

Symetrie délky kroku 
(cm) 
Normální chůze 

L 54,92 
(13,01) 
P 56,54 
(9,58) 

L 58,53 
(11,88) 
P 59,49 
(7,76) 

0,000 

L 55,81 
(9,01) 

P 55,91 
(8,77) 

L 59,97 
(5,38) 

P 58,92 
(7,46) 

0,057 

Rychlost chůze 
Rychlá chůze (cm/sec) 

137,56 
(36,98) 

137,62 
(40,3) 

0,494 
134,51 
(29,91) 

144,48 
(20,21) 

0,090 

Symetrie délky kroku 
(cm) 
Rychlá chůze 

L 64,09 
(13,01) 
P 64,36 
(11,07) 

L 66,25 
(12,68) 
P 66,4 
(10,78) 

0,000 

L 65,17 
(9,16) 

P 65,88 
(11,36) 

L 69,76 
(5,95) 

P 69,18 
(7,89) 

0,115 

Pramen: vlastní zpracování. 
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Diskuse 

Naše studie prokazuje pozitivní vliv kombinovaného aerobně-posilovacího tréninku na 

rychlost běžné chůze a symetrii délky kroku u skupiny pacientů s RS se středním 

neurologickým postižením (EDSS ≥ 4,0). Ve skupině pacientů, kteří absolvovali stejně 

dlouhý posilovací kruhový trénink, ke statisticky významným pozitivním změnám 

nedošlo. Podle metanalýzy, která hodnotila efekt cvičení na chůzi u 22 studií osob s RS, 

dosahují pacienti lepšího efektu při kontrolovaném cvičení v tělocvičně než při 

domácím cvičení (Snook and Motl 2009). Pro dosažení výraznějšího zlepšení v testech 

rychlosti a vytrvalosti chůze je vhodné, aby délka cvičebního programu byla více než 12 

týdnů (Pearson, Dieberg et al. 2015).  

Na základě našich výsledků se zdá, že tento kombinovaný typ tréninku je pro ovlivnění 

parametrů chůze vhodnější než pouhý posilovací trénink. Nezbytnost zařazení 

vytrvalostní komponenty do rehabilitačního programu, který si klade za cíl zlepšit chůzi 

pacientů, popisuje i Lamprechtová (Lamprecht and Lamprecht 2018). V mnoha 

činnostech běžného denního života je vyžadována vytrvalost a zároveň síla, například 

při zvládání nákupu, péči o děti a domácnost (Coote 2014). U mnoha osob s RS je navíc 

vlivem nedostatečné úrovně pohybové aktivity snížená celková kondice, svalová síla a 

rovnováha. Od určitého stupně mají potíže negativní vliv na chůzi. Již samotná snížená 

kondice a oslabená svalová síla tak může negativně ovlivnit chůzi pacientů, aniž by 

nutně muselo dojít k progresi neurologického postižení (Motl, Goldman et al. 2010). 

Také metaanalýza z roku 2015, která zahrnovala 13 randomizovaných kontrolovaných 

studií u osob s různou mírou EDSS, uvádí, že kombinovaný aerobně-posilovací trénink 

má významnější efekt na rychlost a vytrvalost v testech chůze (Pearson, Dieberg et al. 

2015). 

K závěru, že aerobní trénink pomáhá zlepšit chůzi, došla studie sledující dlouhodobý 

efekt vytrvalostního tréninku u 44 osob s RS (Wonneberger and Schmidt 2015). Zde se 

však jednalo především o trénink chůze a navíc byli zařazeni pacienti s nižší 

neurologickou disabilitou (EDSS ≤ 3,5). V našem tréninku představoval přímo trénink 

chůze na běžeckém páse pouze cca 10% celkového cvičebního času. Zbytek cvičební 

hodiny byl tvořen kombinací jiných aerobních cvičení (rotoped, veslařský a eliptický 

trenažér) a posilování, které bylo převážně zaměřené na svaly dolních končetin. Studie, 

která hodnotila efekt dlouhodobého aerobního tréninku na rotopedu (Rodgers, Mulcare 



 

103 
 

et al. 1999) (6 měsíců, 3krát týdně, 30 min, TF 65-70 subjektivního maxima) 

neprokázala pozitivní vliv na chůzi, naopak došlo u probandů ke snížení rychlosti a 

snížení rozsahu pohybu hlezna a kolene, což může být způsobeno absencí strečinku 

procvičovaných svalů nebo vlivem progrese neurologického nálezu. Výhodou 

vytrvalostního typu tréninku je fakt, že modifikovaný aerobní trénink (zaměřený na 

svaly horních končetin a trupu) je možné realizovat i u pacientů s RS s těžkým 

neurologickým deficitem (EDSS 6,5-8,0) (Skjerbaek, Naesby et al. 2014). Naopak 

samostatný posilovací trénink (vlivem svého intermitentního charakteru) bývá zpravidla 

lépe tolerován i pacienty s horší tolerancí zátěže (Skjerbaek, Moller et al. 2013). Nebyly 

také zaznamenány žádné nežádoucí vedlejší účinky, způsobené posilovacím tréninkem s 

postupnou progresí zátěže. A většina studií udává vysokou míru adherence pacientů k 

tomuto typu tréninku (Dalgas and Stenager 2014). Posilovací trénink s postupnou 

progresí zátěže má také potenciální stimulační vliv na CNS a protizánětlivé markery 

(White, Castellano et al. 2006). Naše studie je v rozporu s výsledky studie Ulrika 

Dalgase, který u 31 osob s RS s EDSS 3,0-5,5 zaznamenal po 12 týdenním 

progresivním posilovacím tréninku zrychlení chůze v 10 metrovém testu i zvětšení 

vzdálenosti v 6minutovém testu (Dalgas, Stenager et al. 2009). Důvodem odlišných 

výsledků může být chybějící progrese silové zátěže v našem typu posilovacího tréninku. 

Na základě poznatků předchozích studií i závěrů našeho výzkumu se tedy zdá, že 

kombinovaný vytrvalostně-posilovací trénink má při dostatečné frekvenci, intenzitě a 

délce trvání potenciál ovlivnit parametry chůze u osob s RS s již přítomným 

poškozením chůze.  

Závěr 

Kombinovaný trénink pak nabízí možnost terapeuticky ovlivnit vytrvalost i zvýšit 

svalovou sílu u pacientů s již přítomným poškozením chůze. Což má velký význam pro 

klinickou praxi, protože cílené cvičení představuje symptomatickou terapii poruch 

chůze.  
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Studie 7: Novotná K, Gabrielová A, Kővári M: Možnosti využití cvičení Pilates u 

pacientů s roztroušenou sklerózou, Rehabilitace a fyzikální lékařství 2019 (v tisku) 

 (vztahuje s k hypotéze 3) 

Úvod 

Osobám s RS je doporučováno věnovat se pravidelně pohybovým aktivitám s cílem 

udržení dobré fyzické kondice, svalové síly a funkce a také pro pozitivní ovlivnění 

psychiky (Motl, Sandroff et al. 2017). Ačkoli jsou přínosy pravidelné pohybové aktivity 

dobře známé, stále se setkáváme u osob s RS se sníženou úrovní pohybové aktivity 

(Motl, McAuley et al. 2005). Jedním z cílů rehabilitace je tedy kromě individuální 

terapie k řešení symptomů také motivace k zapojení do pravidelných pohybových 

aktivit (Mulligan, Treharne et al. 2013). Mezi často doporučované pohybové aktivity 

patří aerobní aktivity a silový trénink, ale také pomalejší aktivity jako je cvičení jógy, 

Pilates, Taichi a další (Heine, van de Port et al. 2015).  

Cvičení Pilates patří mezi tzv. „body and mind“ typy cvičení. Jedná se o pomalé plynulé 

cvičení s cílenou aktivací tzv. power house – centra síly, tedy koaktivace břišních svalů, 

bránice, svalů pánevního dna a zádových svalů za kontroly dechu. Cvičební systém byl 

rozvíjen v 50. a 60. letech v USA Josephem Pilatesem na základě zkušeností se 

cvičením s tanečníky. V současné době je cvičení Pilates rozšířeno v mnoha fitness 

centrech a je využíváno také fyzioterapeuty zejména k ovlivnění bolestivých stavů 

páteře (Byrnes, Wu et al. 2018). U osob s RS je cvičení Pilates oblíbené, a proto bylo 

cílem naší studie objektivizovat vliv cvičení Pilates na chůzi a rovnováhu u skupiny 

osob s RS. 

Metodika 

Cílem pilotní studie bylo porovnat vliv cvičení Pilates na chůzi a rovnováhu u skupiny 

pacientů s RS. Experimentální skupina absolvovala desetitýdenní program cvičení 

Pilates. Cvičení Pilates probíhalo jedenkrát týdně v délce 60 minut pod vedením 

fyzioterapeutky s certifikovaným vzděláním v Pilates metodě. Probandi dále obdrželi 

písemné instrukce k domácímu cvičení a byli instruováni k autoterapii 2krát týdně. 

Písemné instrukce obsahovaly obrázkový arch s popisem cviků, počtem opakování a 
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upozorněním na nejčastější chyby. Všem účastníkům v rámci první hodiny byly 

podrobně vysvětleny zásady a principy cvičení. 

Cvičení bylo prováděno s využitím podložek na cvičení (Pilates Mat) v pozicích ve 

stoji, vsedě, vkleče, v podporu klečmo a vleže. Obtížnost hodin byla modifikována za 

využití pomůcek (Theraband, OverBall, Magic Circle). V každé hodině byl kladen 

důraz na komplexní zapojení celého těla, na nácvik centrovaných pozic a trénink 

správného stereotypu provádění pohybu. Probandi byli vyšetřeni před zahájením a po 

skončení 10týdenního cvičebního programu. 

Kontrolní skupina bez cvičební intervence byla také vyšetřena před programem a po 

deseti týdnech beze změny režimu. 

K objektivnímu posouzení vlivu cvičení Pilates byly použity standardizované funkční 

testy chůze: Timed 25 foot walk test (T25FW), Timed Up and Go test (TUG), Timed 

Up and Go s dalším kognitivním úkolem a vytrvalostní 2minutový test chůze. 

Rovnováha byla vyšetřena pomocí standardizovaných testů: Berg Balance Scale a 

MiniBEST Test.  

Pro subjektivní hodnocení chůze a rovnováhy byly využity standardizované dotazníky – 

Multiple Sclerosis Walking Scale 12 (MSWS-12), Falls Efficacy Scale – International 

(FES – I). K hodnocení únavy byl použit dotazník Modified Fatigue Impact Scale 

(MFIS). Na závěr pacienti vyplnili námi vytvořený dotazník hodnotící cvičení Pilates.  

Ke statistickému zpracování dat u jednotlivých skupin před a po terapii byl využit 

párový dvouvýběrový t-test na střední hodnotu. Ke srovnání experimentální a kontrolní 

skupiny jsme použili nepárový dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů. 

 Výsledky 

Do studie bylo zahrnuto 32 pacientů s RS, 21 v experimentální a 11 v kontrolní skupině. 

V experimentální skupině bylo 21 žen s RR RS s mediánem věku 37 let (20-65 let), 

s mediánem délky trvání onemocnění 6 let (1-18 let) a mediánem míry neurologického 

postižení (EDSS) 2,0 (1,5-6,0). V kontrolní skupině bylo 10 žen a 1 muž s RR RS s 

mediánem věku 40 let (26-64 let), s mediánem délky trvání onemocnění 7 let (2-38 let) 

a mediánem míry neurologického postižení (EDSS) 3,0 (1,5-6,0). 
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Po 10 týdnech došlo ve skupině cvičící Pilates oproti vstupním hodnotám ke zlepšení 

vytrvalosti chůze ve 2minutovém testu (p=0,002), v testu chůze s otočkou Timed Up 

and Go (p=0,041) a to i ve variantě testu s kognitivním úkolem: chůze s počítáním 

(p=0,012). V testu rychlé chůze na 25 stop (T25FW) došlo pouze k malému statisticky 

nevýznamnému zlepšení (p=0,07). Rovnováha byla signifikantně zlepšena při jejím 

hodnocení pomocí testu MiniBEST test (p=0,025), ale již ne tolik v testu Berg Balance 

Scale (p=0,08). V subjektivním hodnocení došlo ke zlepšení rovnováhy hodnocené 

testem FES-I (p=0,029). Při hodnocení subjektivně vnímaných obtíží při chůzi (MSWS-

12) a v subjektivním hodnocení únavy (MFIS) ke statisticky významnému zlepšení 

nedošlo. 

V kontrolní skupině nedošlo ke statisticky významné změně objektivně vyšetřovaných 

ani subjektivně hodnocených parametrů oproti vstupním hodnotám. Podrobné výsledky 

vyšetření jsou popsány v tabulce č.10 

Tabulka 10 - Výsledky vyšetření před a po10 týdnech cvičení Pilates 

Pramen: vlastní zpracování. 

Parametr 

Pilates 
před 

N=21 
Průměr  
± SD 

Pilates 
po 

N=21 
Průměr  
± SD 

Porovnání 
skupiny 

Pilates před 
a po 

p 

Kontrolní 
skupina 

před 
N=11 

Průměr 
± SD 

Kontrolní 
skupina po 

N=11 
Průměr 
± SD 

Porovnání 
kontrolní 
skupiny 

před a po 
p 

Porovnání 
skupiny 
Pilates 
versus 

kontrolní 
p 

T25 FW (sec) 
5,6 ± 
4,6 

5,0 ± 
2,8 

0,07 6,9 ± 1,4 6,3 ± 1,4 0,36 0,460 

2 minutový 
test chůze (m) 

179,0 
± 41,3 

186,4 
± 41,1 

0,002 
170,0 ± 

34,0 
167,1 ± 

35,7 
0,207 0,1 

TUG (sec) 
7,7 ± 
5,7 

6,6 ± 
3,1 

0,041 7,5 ± 2,6 7,1 ± 2,2 0,059 0,342 

TUG 
+kognitivní 
úkol (sec) 

8,5 ± 
4,6 

7,6 ± 
3,6 

0,012 8,4 ± 3,1 8,0 ± 2,2 0,176 0,367 

MiniBESTest 
(body, max 
28) 

25,5 ± 
4,2 

26,9 ± 
2,3 

0,025 
24,9 ± 

3,1 
26,1 ± 

2,3 
0,07 0,124 

Berg balance 
test 
(body, max 
56) 

53,9 ± 
7,3 

55,3 ± 
3,1 

0,085 
53,6 ± 

4,9 
55,7 ± 

0,9 
0,059 0,313 

FES – I 
22,9 ± 

6,6 
20,9 ± 

3,8 
0,029 

26,9 ± 
10,7 

27,5 ± 
11,9 

0,335 0,013 

MFIS 
33,9 ± 
16,4 

33,7 ± 
17,1 

0,483 
38,5 ± 
16,8 

34,0 ± 
14,8 

0,119 0,481 

MSWS-12 
20,2 ± 

8,4 
20,5 ± 

7,4 
0,415 

28,0 ± 
14,1 

26,7 ± 
13,7 

0,359 0,053 
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Při statistickém porovnání hodnot experimentální a kontrolní skupiny bylo nalezeno 

staticky významné zlepšení pouze v subjektivně vnímaném hodnocení rovnováhy (FES-

I, p=0,013). 

Obrázek 17 – Ukázka Pilates cviků 

 

Pramen: vlastní zdroj 
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Diskuse 

Výsledky naznačují, že u skupiny pacientů s RS s mírnou až střední neurologickou 

disabilitou cvičící pravidelně Pilates došlo po 10 týdnech ke zlepšení objektivně měřené 

a subjektivně vnímané rovnováhy. Probandi se zlepšili v testu rychlé chůze s otočkou 

TUG stejně jako v komplexním testu MiniBEST test, který je u osob s menšími 

poruchami rovnováhy mnohem citlivější na změny než Berg Balance Scale (Godi, 

Franchignoni et al. 2013). Toto zlepšení rovnováhy bylo probandy vnímané i 

subjektivně v dotazníku FES-1, který hodnotí subjektivně vnímaný strach z pádu. 

Předpokládáme, že se zde projevil vliv cíleného zařazení posturálně náročnějších a 

balančních cvičení do programu hodin. Probandi měli možnost se s polohami a cviky 

postupně seznámit, jejich strach z pádu se snížil a následně byli schopni zhodnotit svůj 

strach z pádu v běžném životě jako menší.  

Naopak v krátkém testu rychlé chůze (T25FW) nedošlo v naší experimentální skupině 

ke statisticky významnému zlepšení. Při hodnocení chůze pomocí vytrvalostního 2 

minutového testu bylo zlepšení zaznamenáno. 

V naší studii jsme tak došli k obdobným výsledkům jako Duff et al., kteří také popsali 

pozitivní vliv cvičení Pilates na zlepšení funkční mobility (hodnoceno testem TUG) a 

ve vytrvalostním testu chůze (Duff, Andrushko et al. 2018). Zlepšení funkční mobility 

měřené TUG a zlepšení subjektivně vnímané rovnováhy bylo zaznamenáno již po 8 

týdnech cvičení Pilates u osob s mírnou neurologickou disabilitou (Guclu-Gunduz, 

Citaker et al. 2014). Autoři této studie popsali také zvýšení svalové síly horních a 

dolních končetin a statisticky nevýznamné zlepšení rovnováhy v Berg Balance Scale. 

Nepříliš významné zlepšení rovnováhy mohlo být, stejně jako u naší skupiny, 

způsobeno nedostatečnou citlivostí této škály na změny rovnováhy u osob s mírnou 

disabilitou. Naopak jiná turecká studie popsala signifikantní zlepšení rovnováhy v testu 

Berg Balance Scale oproti kontrolní skupině po 8 týdnech cvičení Clinical Pilates 

(Kucuk, Kara et al. 2016). Zlepšení posturální stability stoje a rovnováhy v testu limity 

stability na posturografu po 10 týdnech cvičení Pilates u osob RS s mírnou až střední 

disabilitou popsala také Tomruk et al. Na rozdíl od našich výsledků bylo v této studii 

zaznamenáno také snížení únavy (Soysal Tomruk, Uz et al. 2016). Zlepšení v testu 

TUG a subjektivně vnímané rovnováhy u osob s RS je možné dosáhnout při správně 
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prováděném cvičení Pilates pouze na karimatce (Mat Pilates) stejně jako při cvičení 

Pilates na speciálních Pilates strojích (Bulguroglu, Guclu-Gunduz et al. 2017). Podobně 

došlo ke zlepšení v TUG u studie srovnávající vliv cvičení Pilates se cvičením ve vodě 

(Marandi, Nejad et al. 2013). 

V naší studii se nepodařilo prokázat zvýšení rychlosti chůze po cvičení Pilates. Také 

dosud největší realizovaná studie, sledující vliv cvičení Pilates na rychlost chůze u 100 

osob s RS, nezaznamela statisticky významné snížení rychlosti v krátkém testu rychlé 

chůze po 12 týdnech cvičení Pilates (Fox, Hough et al. 2016). Naopak Kalron et al., 

které porovnávali skupinu osob s RS cvičící 12 týdnů Pilates se skupinou osob, kteří 

absolvovaly běžné fyzioterapeutické cvičení, nalezli v obou skupinách signifikantní 

zvýšení rychlosti chůze, prodloužení délky kroku a zlepšení stability stoje (Kalron, 

Rosenblum et al. 2017). Důvodem výraznějšího vlivu cvičení Pilates na zlepšení chůze 

v této studii může být fakt, že na rozdíl od ostatních studií se v této studii cvičilo Pilates 

pod vedením certifikovaného instruktora individuálně, zatímco u ostatních studií se 

jednalo o skupinové cvičení.  

Cvičení Pilates je možné také modifikovat a cvičit vsedě na vozíku. Pilotní studie u 15 

osob s EDSS 7 a výše popsala po 12 týdnech cvičení Pilates zlepšení postury vsedě na 

vozíku, snížení bolesti ramenních kloubů a snížení subjektivně vnímaných obtíží vlivem 

symptomů RS (van der Linden, Bulley et al. 2014).  

Mezi limity naší pilotní studie patřil fakt, že byli porovnáváni pacienti s velmi nízkým 

EDSS – průměr méně než 3, kteří měli pouze minimální postižení funkce chůze. 

Zůstává otázkou, zda by mělo cvičení Pilates nějaký pozitivní efekt na chůzi u osob 

s výraznějším neurologickým deficitem (vyšším EDSS) a výraznějším omezením chůze. 

Dalším limitem je malý vzorek pacientů, který nemohl být z praktických důvodů 

randomizován. Dalším limitem je menší velikost kontrolní skupiny a absence 

zaslepeného fyzioterapeuta. Pro objektivní potvrzení pozitivního působení Pilates na 

chůzi a rovnováhu u pacientů s RS je třeba provést další randomizované studie s větším 

počtem probandů. 
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Závěr 

Cvičení Pilates je možnou terapeutickou alternativou pro ovlivnění poruch rovnováhy u 

osob s RS. U některých pacientů může dojít také k pozitivnímu zlepšení parametrů 

chůze. V našem souboru osob s nízkým neurologickým deficitem se potvrdil pozitivní 

vliv pravidelného cvičení Pilates na rovnováhu a výkon v testu chůze na 2 minuty, kde 

se může zlepšení stability projevit více než v krátkých testech. Tato pilotní studie je 

omezena malým vzorkem probandů a chybějící zaslepeností studie. Přesto však pomáhá 

objektivizovat pozitivní efekt cvičení Pilates pro osoby s RS, pokud je toto cvičení 

modifikováno podle individuálních potřeb. 

Závěr k hypotéze 3 

Pokud chceme u osob s RS zlepšit výkon ve funkčních testech chůze nebo jednotlivé 

časo-prostorové parametry chůze, je nezbytné, aby byla rehabilitační intervence 

zaměřená na zvýšení kardiorespirační vytrvalosti a svalové síly. Důležitou roli však při 

plánování rehabilitačních studií také hraje pečlivý výběr probandů, kdy by se mělo 

jednat o co nejvíce homogenní vzorek (z hlediska věku, délky trvání onemocnění i míry 

neurologického poškození). U studií s primárním cílem ovlivnění chůze je vhodné 

zařadit pacienty se střední a vyšší mírou neurologické disability (EDSS ≥ 4,0), kde je již 

poškození chůze patrné. U osob s nižší mírou disability sice může dojít ke zlepšení 

sledovaných parametrů (např. svalové síly, rovnováhy), ale nemůžeme si být jisti, jak 

moc se pak tyto změny přenesou do ovlivnění chůze. V naší studii sledující efekt 

kruhového tréninku přináší důležité informace hlavně analýza probandů s EDSS ≥ 4,0. 

U těchto osob, s již přítomným porušením chůze pak kombinovaný aerobně-posilovací 

trénink vede ke zvýšení běžné rychlosti a symetrizaci parametrů chůze. Tyto závěry je 

však potřeba opětovně verifikovat na větším počtu pacientů. Nicméně se zdá, že cílený 

trénink o dostatečné intenzitě může vést k pozitivnímu ovlivnění parametrů chůze.  
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Studie 8: Novotná K, Konvalinková R, Lízrová Preiningerová J, Kubala Havrdová 

E: Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“ u pacientů s roztroušenou sklerózou: 

srovnání funkční elektrostimulace a peroneální ortézy-výsledky pilotní studie, 

Neurologie pro praxi 2019; 20(2): 138-144 

(vztahuje se k hypotéze 4) 

Úvod 

U pacientů s RS patří mezi nejčastější subjektivně vnímané potíže při chůzi slabost 

dolních končetin (81 %), únava (73 %), poruchy rovnováhy a koordinace (67 %), 

zpomalení pohybu (59 %), snížená citlivost dolních končetin (54 %) a 41 % pacientů 

udává právě obtíže s dorzální flexí hlezna a tím spojené zakopávání o špičku (Van Asch 

2011). Právě syndrom tzv. foot drop, tedy nedostatečné zdvihání špičky během švihové 

fáze kroku představuje také častou příčinu pádů u RS. Riziko pádu je zvýšené 

především u těch osob s RS, které prozatím chodí bez pomůcky (Coote, Finlayson et al. 

2014). Za standardní kompenzační pomůcku pro korekci drop foot jsou považovány 

peroneální ortézy (ankle-foot orthosis, AFO), které mohou být vyrobeny sériově nebo 

individuálně z plastu případně jiných materiálů (např. z karbonu). Ortéza mechanicky 

pasivně podpírá hlezenní kloub a stabilizuje ho ve středním postavení. Moderní 

alternativou je funkční elektrostimulace (FES) nervus fibularis (n. peroneus), která vede 

díky svalové aktivaci k dorsální flexi hlezna během švihové fáze krokového cyklu. To 

poprvé použil v laboratorních podmínkách Liberson v roce 1961 (Liberson, Holmquest 

et al. 1961). V současné době se FES v klinické praxi nejčastěji používá u pacientů po 

cévní mozkové příhodě, kraniocerebrálním poranění, nekompletních míšních lézích a je 

možné její použití i u pacientů s RS. V dostupné literatuře pouze 3 studie srovnávaly 

vliv FES a běžně užívané peroneální ortézy u pacientů s RS (Sheffler, Bailey et al. 

2009, Bulley, Mercer et al. 2015). Studie Sheflerové zahrnovala pouze 4 kazuistiky 

osob s RS (Sheffler, Bailey et al. 2009). Studie Bulleyové popisovala pouze subjektivní 

hodnocení pomůcek pacienty (Bulley, Mercer et al. 2015). Pouze studie od Khurana a 

kol. porovnává skupinu 20 osob s RS a foot drop (Khurana, Beranger et al. 2017). 

Cílem naší pilotní studie bylo srovnat efekt FES nervus peroneus communis 

s konvenční terapií (kompenzací deficitu) pomocí peroneální ortézy na chůzi v souboru 
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pacientů s RS se syndromem foot drop. Dále pak popsat výhody a limity jednotlivých 

pomůcek a možnosti jejich využití pro osoby s RS.  

Metodika 

Do naší pilotní studie bylo zařazeno 15 pacientů s RS se syndromem foot drop. 

Účastníci studie byli vyšetřeni na počátku a po 3 měsících chůze s pomůckou. Dvě 

třetiny probandů dostali přístroj pro funkční elektrickou stimulaci Walkaide 

(Neurotronics, TX, USA), který byl nastaven certifikovaným terapeutem podle 

individuálních parametrů chůze (obr. 1b). Do skupiny s elektrostimulací byli vybráni 

probandi, kteří měli bydliště blízko RS centra a mohli by se tak v případě potřeby 

dostavit k úpravě nastavení stimulace. Zbývající třetině probandů byla individuálně 

zhotovena peroneální dlaha (obr.1a). Účastníci studie byli poučeni o každodenním 

používání pomůcky (dlaha, FES) při všech běžných aktivitách.  

Vylučovacím kritériem ze studie byla přítomnost ataky RS v posledních 60 dnech, 

omezení pasivního rozsahu pohybu v hlezenním kloubu znemožňující nastavení hlezna 

do 90 stupňů, poškození periferního nervového systému a těžká kognitivní porucha 

znemožňující použití pomůcky pro chůzi.  

Vyšetření chůze zahrnovalo funkční testy chůze: Timed 25foot walk test (T25FW), 

Timed Up and Go test (TUG), 2minutový test chůze a funkční test výstupu na schůdek 

(kolikrát zvedne nohu na schod během 30 sekund). Podrobnější časoprostorové 

parametry chůze byly hodnoceny prostřednictvím vyšetřovacího systému GAITRite při 

běžné i rychlé chůzi (rychlost chůze, kadence – počet kroků za min, délka a doba trvání 

kroku, fáze dvojí opory během krokového cyklu). Subjektivní hodnocení chůze 

probandů bylo zaznamenáno dotazníkem Multiple Sclerosis Walking Scale-12 a pomocí 

námi vytvořeného dotazníku týkajícího se obtíží s chůzí a subjektivně vnímaného 

zlepšení (hodnoceno pomocí Likertovy škály a otázky na obtíže při chůzi). Pro 

vyhodnocení výsledků byla po konzultaci se statistikem vzhledem k malému počtu 

probandů v pilotním souboru použita pouze popisná statistika (průměr, směrodatná 

odchylka a medián měřených hodnot).  
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Výsledky 

Pilotní studie se zúčastnilo celkem 15 osob (3 muži) s RS (11 RR, 3 SP, 1 PP). 

Průměrný věk probandů byl 45 let (SD 11,4), průměrná doba trvání onemocnění 13 let 

(SD 4,5) a míra neurologické disability byla od EDSS 4,0 po 6,5 (medián EDSS 5). 

Studii dokončilo 14 osob (1 pacientka ze skupiny s FES studii nedokončila, protože 

netolerovala elektrický impuls). Oproti našim původním předpokladům nebylo potřeba 

nastavení FES u probandů upravovat. Průměrná rychlost chůze a kadence se zvýšila v 

obou testovaných skupinách. V obou skupinách došlo ke zlepšení průměrného výkonu 

v testu Timed 25 foot walk test. U obou skupin je však tento rozdíl velmi malý (tedy 

nedosahuje zlepšení o 20 %, které je u osob s RS považováno za klinicky významné 

(Hobart, Blight et al. 2013). Míra individuálního zlepšení byla individuálně různá od 

zlepšení 62–3 % až po snížení rychlosti o 2-16 %.  

V obou skupinách (s FES i s AFO) se při užívání pomůcky prodloužila průměrná délka 

kroku při pomalé i rychlé chůzi. Také se u obou skupin zkrátil čas strávený ve fázi dvojí 

opory krokového cyklu, což může vypovídat o zlepšení stability při chůzi. 

Ve vytrvalostním 2minutovém testu chůze došlo ke zlepšení u 5 pacientů s FES (55,5 

%) a 2 pacientů s ortézou (40 %), průměrně se však u obou skupin jednalo o velmi malé 

zlepšení, které nemůžeme považovat za klinicky významné. U všech 14 účastníků, kteří 

studii dokončili, bylo subjektivně vnímané zlepšení chůze (míra zlepšení individuálně 

odlišná od mírného až po výrazné zlepšení). U 8 probandů (57,1 %) se odstranilo 

zakopávání při chůzi, u 4 probandů se (28,5 %) zlepšila chůze v terénu a u 3 účastníků 

(21,4 %) se zlepšila stabilita. 

Diskuse 

Metaanalýza z roku 2017 popisuje signifikantní vliv bezprostřední aplikace FES u osob 

s RS na krátké testy chůze T25FW nebo 10metrový test chůze. Nesignifikantní efekt na 

rychlost chůze byl zaznamenán u některých pacientů v delších testech chůze (2, 3 i 

4minutový test chůze (Miller, McFadyen et al. 2017). Terapeutický efekt (tedy 

přetrvávající zlepšení rychlosti chůze po ukončení používání FES), které prokázaly 

některé studie u pacientů po CMP (Dunning, O'Dell et al. 2015) se v metaanalýze 

(Miller, McFadyen et al. 2017) u osob s RS nepotvrdil. V dostupné literatuře pouze 3 

studie srovnávaly vliv FES a běžně užívané peroneální ortézy u pacientů s RS (Sheffler, 

Bailey et al. 2009, Bulley, Mercer et al. 2015). Studie Sheflerové zahrnovala pouze 4 
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kazuistiky osob s RS (Sheffler, Bailey et al. 2009). Studie Bulleyové popisovala pouze 

subjektivní hodnocení pomůcek pacienty (Bulley, Mercer et al. 2015). Pouze studie od 

Khurana a kolektiv porovnává skupinu 20 osob s RS a foot drop (Khurana, Beranger et 

al. 2017). Naše pilotní studie porovnávala data od 15 probandů. Při posuzování 

průměrných hodnot došlo v obou skupinách ke zlepšení. Pokud však sledujeme 

jednotlivé probandy individuálně, vidíme velmi variabilní výsledky. Míra 

individuálního zlepšení rychlosti chůze v testu T25FW byla u jednotlivých probandů 

extrémně variabilní (zlepšení o 62 % až po zpomalení o 16 %). To však podle našeho 

názoru nemusí vždy nutně znamenat terapeutický neúspěch. Příkladem může být snížení 

rychlosti způsobené nahrazením patologického stereotypu chůze (např. kompenzační 

elevace pánve při chůzi) „kvalitnějším“ stereotypem, který je pro tělo fyziologičtější. 

Jsme přesvědčeni, že součástí hodnocení terapeutického efektu by mělo být nejen 

měření parametrů chůze pomocí běžných funkčních testů jako je T25FW nebo delších 

testů, ale také kvalitativní zhodnocení kineziologického stereotypu chůze. Míra zlepšení 

v krátkých testech rychlosti chůze může být také ovlivněna rychlostí chůze, jakou 

pacient chodí. Millerová ve své studii (Miller, Rafferty et al. 2016) popisuje, že většího 

efektu dosahuje FES u osob chodících pomaleji než 0,89 m/s, což odpovídá výkonu 

v testu T25FW horšímu než 8,56 vteřin. V našem souboru probandů chodily 4 osoby 

pomaleji než 8,5 vteřiny. U 3 z nich došlo ke zvýšení rychlosti chůze, přičemž u 1 

pacientky se jednalo o zvýšení o více než 20 %. Naše zkušenosti také odpovídají 

závěrům metaanalýzy, že ne u všech probandů dojde ke zlepšení v delších testech chůze 

jako je 2minutový nebo 6minutový test (Miller, McFadyen et al. 2017). To může být 

způsobeno komplexností symptomů RS, kdy může být chůze na delší vzdálenosti 

limitovaná nejen nedostatečnou dorzální flexí, ale mimo jiné i např. nástupem únavy.  

Obě pomůcky FES i peroneální ortéza, které jsou u osob s RS využívané pro 

kompenzaci nedostatečné dorzální flexe hlezna během švihové fáze kroku (syndrom 

drop foot), tedy vykazovaly podobnou míru efektu na parametry chůze. Míra 

objektivního i subjektivního zlepšení však byla u jednotlivých probandů velmi odlišná. 

Obě pomůcky mají své benefity i limity (Bulley, Mercer et al. 2014). Vzhledem 

k vysoké pořizovací ceně obou pomůcek je potřeba, aby měli pacienti dostatečnou 

možnost vyzkoušení pomůcky nejen v ordinaci terapeuta, ale i v prostředí, kde se běžně 

pohybují. Efekt pomůcky je vhodné dokumentovat kineziologickou analýzou chůze, 

standardizovanými klinickými testy a přístrojovými metodami vyšetření chůze 
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(Cameron and Wagner 2011). Modernější pomůcky pro kompenzaci deficitu využívající 

FES jsou zejména u mladých pacientů preferovány pro zlepšení kvality života. U osob 

s RS je také potřeba zvážit průběh tohoto neurodegenerativního onemocnění (rychlost 

progrese choroby), zda je předpoklad, že pacient bude z dražší pomůcky profitovat 

dostatečně dlouho.  

Závěr (i pro hypotézu 4) 

FES i peroneální ortéza mohou správně indikovaným pacientům s RS zlepšit parametry 

chůze při syndromu foot drop. Toto zlepšení je vnímáno nejen subjektivně, ale je i 

objektivně měřitelné. Na základě vstupního vyšetření chůze (svalové síly, svalové 

hyperaktivity a zkrácení) a následném porovnání chůze s pomůckou je možné pak 

posoudit, která pomůcka je pro konkrétního pacienta přínosnější. Obě pomůcky mají 

své výhody a omezení, a proto je vhodné mít možnost oba typy pomůcek individuálně 

s pacientem vyzkoušet a prodiskutovat výhody a omezení, aby byl zajištěn jejich profit 

pro pacienta.  
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ZÁVĚR 

Poruchy chůze představují jeden z nejviditelnějších symptomů RS, proto se na něj 

zaměřuje terapeutická pozornost nejen lékařů (a dalších terapeutů), ale i samotných 

pacientů, kteří by rádi těmto poruchám předcházeli nebo zmírnili ty již existující. 

Hodnocení různých parametrů chůze (nejčastěji rychlost a vytrvalost) také slouží 

k monitoraci efektů léčby a sledování stabilizace nebo progrese neurologického nálezu.  

Při progresi neurologického nálezu (hodnoceného Kurtzkeho škálou EDSS) je možné 

pomocí přístrojového vyšetření chůze sledovat zhoršování jednotlivých časo-

prostorových parametrů chůze. Již u pacientů s minimálním neurologickým nálezem je 

také možné zaznamenat odchylky jednotlivých parametrů chůze (cíl 1). 

Tato znalost změn parametrů chůze nám může pomoci při hodnocení efektu 

farmakoterapie (ať již se jedná o biologickou léčbu tzv. disease modifying drugs 

sloužící k zastavení zánětlivého procesu v CNS nebo pouze o léčbu symptomatickou). 

Realizované studie ukázaly, že s pomocí přístrojového vyšetření chůze je možné 

objektivizovat subjektivně vnímané zlepšení chůze po léčbě preparátem natalizumab. 

Stejně lze pomocí funkčního vyšetření chůze posoudit míru terapeutické odpovědi (a 

tedy zhodnotit cost effectiveness léčby) na symptomatickou léčbu preparátem 

fampridine (cíl 2). 

Vzhledem k mému profesnímu zaměření fyzioterapeuta mne také enormně zajímala 

možnost ovlivnění chůze u osob s RS pomocí cvičení. Sledovali jsme proto vliv 

kruhového aerobně-posilovacího tréninku u pacientů s různou mírou neurologické 

disability. U skupiny osob, s již přítomným poškozením chůze se zdá, že kombinovaný 

aerobně-posilovací trénink může pomoci zvyšovat rychlost běžné chůze a symetrizovat 

parametry délky kroku. Protože u pacientů s RS jsou populární i tzv. body and mind 

typy pomalejšího cvičení, sledovali jsme na malé skupině osob s RS efekt cvičení 

Pilates. Zde se však prokázal pouze pozitivní vliv na funkční testy rovnováhy bez vlivu 

na parametry chůze (cíl 3).  

V případě, že se u osob s RS následkem neurologického postižení rozvinou přetrvávající 

poruchy chůze, je potřeba doporučit individuálně vhodnou kompenzační pomůcku. 
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Velmi často patologickou odchylku chůze představuje slabost dorzálních flexorů hlezna 

vedoucí k zakopávání o špičku (foot drop syndrome). Na malé pilotní skupině pacientů 

jsme ověřovali efekt dvou nejčastěji doporučovaných pomůcek: peroneální dlahy a 

funkční elektrostimulace. Obě tyto pomůcky mohou vhodně indikovaným pacientům 

pomoci zlepšit parametry chůze, výkon ve funkčních testech a zlepšit stabilitu (cíl 4).  

Vyšetření chůze pomocí funkčních testů nebo detailnější přístrojové vyšetření může 

pomoci odhalit i drobné odchylky krokového cyklu a pomoci tak včas zahájit léčbu 

bránící dalšímu zhoršování chůze. 
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