
ABSTRAKT 

Úvod: Pravidelná fyzická aktivita a fyzioterapie pozitivně ovlivňuje zdravotní stav 

nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS). Je schopná podpořit neuroplasticitu 

mozku, což může vést ke zpomalení klinické progrese nemoci. Mechanismus účinku 

pohybové aktivity a fyzioterapie ovšem není stále dobře popsán. Pro lepší porozumění 

patofyziologickým a následným reparačním procesům u RS jsou v dnešní době stále více 

využívány zobrazovací metody.  

Cíle: Tato studie má za cíl prokázat změny klinických funkcí, funkční aktivity 

a konektivity mozku (pomocí vyšetření funkční magnetickou rezonancí - fMRI) u nemocných 

s RS po dvouměsíční fyzioterapii a tím ozřejmit preventivní význam pravidelné fyzioterapie. 

Taktéž přinést další poznatky pro hlubší poznání patofyziologických a neuroplastických 

procesů u nemocných s RS. 

Metody: Jedná se o prospektivní randomizovanou srovnávací experimentální studii 

s longitudinálním sledováním. Nemocní s RS (N = 38) byli rozděleni do dvou skupin 

a podstoupili dvouměsíční ambulantní fyzioterapeutický program (1 hodina, 2× týdně 

neuroproprioceptivní „facilitace a inhibice“, dříve facilitační fyzioterapie). Klinické vyšetření 

a vyšetření funkční magnetickou rezonancí (při sledování videa a v klidu) bylo provedeno 

měsíc před, těsně před, těsně po a měsíc po skončení terapeutického programu. U zdravých 

dobrovolníků (N=42) bylo provedeno jedno vyšetření pomocí fMRI.  

Výsledky: V souvislosti se zlepšením klinického stavu jednotlivých nemocných po terapii 

bylo poukázáno na změny ve funkční aktivaci mozku (v mozečku, suplementární motorické 

aree a premotorické oblasti). Také při analýze konektivity byly prokázány drobné změny po 

terapii (navýšení centrality). Zdraví účastníci měli větší aktivaci i lepší konektivitu 

mozkových oblastí než nemocní s RS. Klinický stav nemocných se po dvouměsíční terapii 

zlepšil ve dvou parametrech (v kognitivním testu a testu chůze) a zlepšilo se i subjektivní 

vnímání obtíží nemocnými.  

Závěr: Studie přinesla nové poznatky o funkční mozkové aktivitě a konektivitě 

u nemocných s RS a ozřejmila, že je možné tyto funkce fyzioterapií ovlivnit (v souvislosti se 

zlepšením klinických funkcí). Závěry této a podobných studií by mohly pomoci pro zařazení 

fyzioterapie jako základního pilíře prevence progrese RS. 

 


