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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 a jiných rehabilitačních intervencí.  

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 in 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. 

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 

AFO – ankle foot orthosi, peroneální ortéza 

CIS – clinically isolated syndrome, klinicky izolovaný syndrom 

CNS – centrální nervový systém 

DK – dolní končetina 

EDSS – Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho škála míry 

neurologického postižení 

FES – funkční elektrostimulace 

FESI-I – Falls Efficacy Scale International, dotazník na poruchy rovnováhy 

MFIS – Modified Fatigue Impact Scale, dotazník subjektivně vnímané únavy 

MSWS-12 – Multiple sclerosis walking scale, dotazník poruch chůze při RS 

LDK – levá dolní končetina 

PDK – pravá dolní končetina 

PP RS – primárně progresivní roztroušená skleróza 

RS – roztroušená skleróza 

RR RS – relaps remitentní roztroušená skleróza 

SP RS – sekundárně progresivní roztroušená skleróza 

T25FW – Timed 25 foot walk test, test rychlé chůze na 25 stop 

TUG – Timed Up and Go test, test chůze na 3 metry s otočkou 
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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. 
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). RS je velmi variabilní onemocnění s různou mírou 

závažnosti neurologických obtíží. Mezi typické symptomy RS patří narušení senzitivity, 

poruchy motoriky a rovnováhy, svalová slabost, spasticita, únava, poruchy zraku, 

kognitivní dysfunkce a další. Všechny tyto symptomy RS mají negativní vliv na funkci 

chůze. (Cameron and Wagner 2011). 

2. Poruchy chůze u osob s RS 
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).  

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).  

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).  

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).  

Potíže s chůzí snižují také socioekonomický status pacientů. Až 50 % pacientů s RS, 

kteří mají problémy s chůzí, muselo vlivem těchto potíží zvýšit své každodenní výdaje 

(LaRocca 2011). 

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 a lepších výsledků dosahují programy 
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s délkou trvání <3 měsíce (Snook and Motl 2009). Výraznější funkční zlepšení chůze 

však můžeme očekávat pouze po intenzivnějším tréninku.  

Symptomatická farmakologická léčba RS je zaměřena především 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 (fampridine) (Beer, Khan et al. 2012). 
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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 postižením 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.  

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 

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. 
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Cíl 2: Cílem studie bylo ověřit vliv terapie pomocí „disease modifying drugs“ 

(biologické léčby RS) konkrétně natalizumabu 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; Jun;126(6):731-737. doi: 10.1007/s00702-019-02013 

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 

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 má 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, International Society for 
Posture and Gait Research (ISPGR) konference 2019; poster P3-Q-138 

Novotná K, Gabrielová A, Kővári M: 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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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. 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. Podmínkou zařazení byla 

klinicky stabilní RS. Tato skupina pacientů pak byla porovnána se skupinou zdravých 

kontrol stejného věku a pohlaví. Pro vyšetření parametrů chůze byly využity klinické 

testy: T25FW a 2minutový test chůze. Podrobné časoprostorové parametry chůze byly 

získány pomocí nástroje GAITRite.  

Výsledky 

Průměrné EDSS u 64 osob, které se účastnily naší studie, bylo 1,2 (SD 0,5). Při 

srovnání se skupinou spárovaných zdravých kontrol měla skupina pacientů zhoršený 

výkon ve funkčních testech T25FW a 2minutovém testu chůze (<0,001). Při porovnání 

časoprostorových parametrů běžné chůze je hlavním rozdílem mezi osobami s RS a 
zdravými kontrolami prodloužená fáze dvojí opory u osob s RS. U skupiny osob s RS a 

minimální disabilitou byla při rychlé chůzi snížená rychlost a kadence, zkrácená délka 

kroku a prodloužená fáze dvojí opory (<0,001).  

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. 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. 
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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 

chůze také důležitou součástí neurologické hodnotící škály EDSS (Kurtzkeho škála), 
pomocí níž se vyjadřuje míra neurologického postižení u osob s RS. Díky 

specializovaným vyšetřovacím přístrojům však můžeme hodnotit parametry chůze 
podrobněji (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 zajímalo, zda je možné sledovat odchylky v 
parametrech chůze u osob s různou mírou neurologické disability (podle EDSS).  

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.  

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 maximálně rychlou chůzí 

(Fast walk).  

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).  

Rychlost chůze se statisticky významně snižovala s narůstající neurologickou 

disabilitou během běžné i maximální rychlé chůze. Rozdíl mezi běžnou a maximální 

rychlou chůzí se s progredující disabilitou zmenšuje, až u pacientů s EDSS 6,5 není 
rozdílu mezi běžnou a maximálně rychlou chůzí. Délka kroku se také postupně 

zkracovala s narůstající neurologickou disabilitou. U pacientů s nejvyšším EDSS 6,5 

byla délka kroku stejná při běžné i maximálně rychlé chůzi. Čas trvání kroku se 
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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 (EDSS ≥5).Šířka kroku se také 

postupně prodlužovala s narůstající neurologickou disabilitou, ale mezi jednotlivými 

stupni EDSS nebyl nalezen rozdíl dosahující statistické významnosti.  

Obrázek č.1 - Změny časoprostorových parametrů chůze s progresí EDSS 

 

Diskuse 

Zdá se, že typickým fenoménem, ke kterému dochází u osob s RS, je postupné 

zkracování délky kroku až do stupně EDSS 6,0. Dále dochází ke snížení rychlosti 
vlivem postupného prodlužování času potřebného pro vykonání kroku. Měření naší 

studie odpovídá výsledkům předchozích studií realizovaných na menších počtech 

probandů (Givon, Zeilig et al. 2009, Sosnoff, Sandroff et al. 2012). 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. 

 

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.  

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. Pacienti, kteří již při chůzi 
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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 maximálně rychlé chůzi. Rychlost chůze 

se postupně s narůstající neurologickou disabilitou snižuje, a tím se postupně zmenšuje 

rozdíl mezi běžnou a maximálně rychlou chůzí. Prvním fenoménem, který je spojen se 

snižující se rychlostí chůze, je zkrácení délky kroku. 

 

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; Jun;126(6):731-737. 
doi: 10.1007/s00702-019-02013 

(vztahuje se k hypotéze 2) 

Úvod 

Pro pacienty s relaps-remitentní RS představuje farmakoterapie lékem natalizumab 

jednu z možností eskalační léčby v případě, že je pacient nedostatečně stabilizován na 

lécích první volby (interferony nebo glatiramer acetát) (Kappos, Bates et al. 2011). 
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 

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 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).  
 

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 dalších důvodů: 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).  



 

15 
 

Subjektivní potíže při chůzi (hodnocené pomocí MSWS-12) se během 12 měsíců léčby 

významně zlepšily. V testu rychlé chůze na 25 stop (T25FW) však během 12 měsíců 

léčby k významné změně nedošlo. Analýza podrobných časoprostorových parametrů 

pomocí GAITRite odhalila, že při běžné chůzi došlo k významnému prodloužení délky 

kroku a rychlosti chůze.  

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 maximálně 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.  

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 (Allali, Laidet 
et al. 2014).  

Závěr 

V naší observační studii se podařilo prokázat pozitivní vliv biologické léčby 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 chůze. 
Podařilo se nám tedy nalézt objektivně měřitelné koreláty subjektivně vnímaného 

zlepšení. 

 

Studie 4: Novotna K, Lizrova Preiningerova J, Sobisek L, Kubala Havrdova 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 

Jedinou cílenou symptomatickou léčbu, která je indikována při poruchách chůze při RS, 

představuje léčivý přípravek fampridine (Fampyra®). Fampridine je blokátor 

kalciových kanálů, který dočasně obnovuje vedení akčního potenciálu poškozenými 

nervovými vlákny. Z léčby však profitují pouze někteří pacienti s RS (tzv. responders). 
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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).  

Cílem naší retrospektivní studie bylo porovnat míru efektu symptomatické terapie 

lékem fampridin 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 
možnost ovlivnění obtíží při chůzi v období od ledna 2013 do dubna 2014.  

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). 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). 

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 T2FW 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 

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 %. Mezi zlepšením výkonu v testu T25FW a TUG byla silná 

pozitivní korelace.  

Diskuse 

Naše studie se snažila zhodnotit bezprostřední efekt symptomatického léku Fampridine 

na zlepšení chůze u pacientů s RS v běžné klinické praxi. 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).  

Závěr 

V této naší studii jsme ukázali, že míru efektu léku je možné hodnotit funkčním 

vyšetřením s pomocí testů chůze (T25FW, TUG), které 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).  

Cílem naší studie tedy bylo zhodnotit efekt kruhového tréninku s využitím fitness strojů 

pro aerobní trénink a posilovacích cvičebních pomůcek.  

Metodika 

Do studie zařazení pacienti s klinicky definitivní RS, byli dlouhodobě klinicky stabilní, 

s mírou neurologického postižení EDSS od 1,0 do 6,0.  

Probandi byli následně absolvovali kombinovaný aerobně-posilovací kruhový trénink 

pod vedením fyzioterapeuta. 

Komplexní vyšetření absolované před začátkem tréninku, po 12 týdnech tréninku a po 

dalších 12 týdnech bez tréninku zahrnovalo vyšetření svalové síly dynamometrem 

vsedě, funkční testy chůze-T25FW, TUG a vytvalostní test chůze na 4 minuty, vyšetření 

rovnováhy pomocí systému Balance Master NeuroCom®. 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).  

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), median EDSS 3,5.  

V testu statické rovnováhy s omezením senzorických podnětů (SOT) došlo ke 

statisticky významnému zlepšení. Zaznamenáno bylo také statisticky významné zvýšení 

svalové síly flexorů kolenních kloubů o 19,5 N a zvýšení svalové síly extenzorů 

kolenního kloubu o 33,5 N. V žádném z vyšetřovaných funkčních testů chůze však 

nedošlo ke statisticky významnému zlepšení. Zaznamenané statisticky významné 

zlepšení rovnováhy, svalové síly, únavy a deprese přetrvalo i dalších 12 týdnů po 

ukončení tréninkového programu. 
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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. 

Závěr 

V této studii se nám podařilo prokázat, že kruhový trénink 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.  
 
 
 
 
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). 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. 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. Z mnoha 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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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.  

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. 

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).  

Na základě našich výsledků se zdá, že tento kombinovaný typ tréninku je pro ovlivnění 

parametrů chůze vhodnější než pouhý posilovací trénink. Nezbytnost zařazení 

vytrvalostního komponenty do rehabilitačního programu, který si klade za cíl zlepšit 

chůzi pacientů, popisuje i Lamprechtová (Lamprecht and Lamprecht 2018).  

Závěr 

Kombinovaný trénink 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: 3, 26. 
116-120. 

 

 (vztahuje s k hypotéze 3) 

Úvod 

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 parametry chůze a rovnováhu 

u skupiny pacientů s RS. Experimentální skupina absolvovala desetitýdenní program 

cvičení Pilates. Kontrolní skupina byla bez cvičební intervence. 
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 2 minutový test chůze. 

Rovnováha byla vyšetřena pomocí standardizovaných testů: Berg Balance Scale a 

MiniBEST Test.  

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).  

Po 10 týdnech došlo ve skupině cvičící Pilates oproti vstupním hodnotám ke zlepšení 

vytrvalosti chůze ve 2 minutovém testu v testu chůze s otočkou Timed Up and Go a to i 

ve variantě testu s kognitivním úkolem: chůze s počítáním. V testu rychlé chůze na 25 

stop (T25FW) došlo pouze k malému statisticky nevýznamnému zlepšení Rovnováha 

byla signifikantně zlepšena při jejím hodnocení pomocí testu MiniBEST test, ale již ne 

tolik v testu Berg Balance Scale.V subjektivním hodnocení došlo ke zlepšení rovnováhy 

hodnocené testem FES-I. V kontrolní skupině nedošlo ke statisticky významné změně 

objektivně vyšetřovaných ani subjektivně hodnocených parametrů oproti vstupním 

hodnotám.  

 

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 
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a subjektivně vnímané rovnováhy. 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 vytrvalostní test chůze (Duff, Andrushko et al. 
2018).  

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. 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.  
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(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. Za standardní kompenzační 

pomůcku pro korekci drop foot jsou považovány peroneální ortézy (ankle-foot orthosis, 
AFO), alternativou je funkční elektrostimulace (FES) nervus fibularis (n. peroneus), 
která vede díky svalové aktivaci k dorsální flexi hlezna během švihové fáze krokového 

cyklu.  

Cílem naší pilotní studie bylo srovnat efekt FES nervus peroneus communis 
s konvenční terapií (kompenzací deficitu) pomocí peroneální ortézy na chůzi v souboru 

pacientů s RS se syndromem foot drop.  

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 
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třetiny probandů dostali přístroj pro funkční elektrickou stimulaci Walkaide 

(Neurotronics, TX, USA), který byl nastaven certifikovaným terapeutem podle 

individuálních parametrů chůze. Zbývající třetině probandů byla individuálně zhotovena 

peroneální dlaha.  

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). 
Průměrná rychlost chůze a kadence se zvýšila v obou testovaných skupinách. U obou 

skupin je však tento rozdíl velmi malý (tedy nedosahuje zvýšení rychlosti v testu 

T25FWo 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%.  

Diskuse 

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%).  

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 

(Cameron and Wagner 2011).  

Závěr  

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. Obě pomůcky mají své výhody a svá 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 i 
míru terapeutické odpovědi symptomatické léčby pomocí 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 
různých typů cvičení 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, 
v případě syndromu drop foot nejčastěji peroneální ortézu (AFO-ankle foot orthosis) 
nebo funkční elektrostimulaciObě 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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