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Abstrakt 

Název práce: 

Možnosti ovlivnění zdatnosti pacientů s roztroušenou sklerózou pohybovou 

intervencí 2 – 3 hodiny týdně. 

Possible impact of 2 – 3 hours per week movement intervention on fitness of 

patients with multiple sclerosis. 

 

Cíl práce:  

Cílem této diplomové práce je posoudit změnu zdatnosti u lidí s RS mírného a 

středního postižení po absolvování 10ti týdenního pohybového programu v rozsahu 2 - 

3 hodin týdně. 

Metoda:  

Výzkumný soubor tvořilo 20 pacientů (18 žen a 2 muži) s roztroušenou sklerózou 

lehkého a středně těžkého stupně postižení (EDSS 1-4). Pomocí srovnání chodeckých 

testů (4MW a T25- FW), parametrů tělesného složení (% FM, FFM, BCM a 

ECM/BCM), Kutrzkeho stupnice postižení (EDSS) a dotazníků dopadu únavy (MFIS) a 

kvality života nemocných RS (MSQOL-54) byla posuzována změna zdatnosti 

nemocných po 10ti týdenním pohybovém programu experimentální skupiny a stejném 

časovém období u kontrolní skupiny. Vstupní výsledky (před zahájením programu) a 

výstupní výsledky (po ukončení programu) jednotlivých probandek byly porovnány a 

statisticky vyhodnoceny.  

Výsledky:  

17 pacientek program dokončilo. Na základě změn naměřených hodnot, 

experimentální skupina (n=8) dosáhla signifikantního zlepšení v obou chodeckých 

testech, dopadu únavy i kvality života oproti skupině kontrolní (n=9). Stejně tak byly 

prokázány změny tělesného složení vlivem pravidelné pohybové aktivity u pacientek 

s roztroušenou sklerózou. 

Klíčová slova: 

roztroušená skleróza mozkomíšní, pohybový program, zdravotně orientovaná zdatnost, 

chodecké testy, bioimpedance, kvalita života  



 

  6 

OBSAH 

1 ÚVOD.......................................................................................................... 8 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .................................................................... 9 

2.1 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ ..................................................................... 9 
2.1.1 Teorie nemoci ........................................................................................................................... 9 
2.1.2 Etiopatogeneze .......................................................................................................................... 9 
2.1.3 Klinické příznaky roztroušené sklerózy .................................................................................. 10 

2.1.3.1 Primární klinické příznaky ............................................................................................ 10 
2.1.3.2 Sekundární a terciální klinické příznaky ....................................................................... 14 

2.1.4 Diagnostika roztroušené sklerózy ........................................................................................... 15 
2.1.5 Typy průběhu roztroušené sklerózy ........................................................................................ 17 

2.1.5.1 Typy nemoci.................................................................................................................. 17 
2.1.5.2 Klasifikace nemoci ........................................................................................................ 17 
2.1.5.3 Průběh nemoci ............................................................................................................... 18 
2.1.5.4 Prognóza nemoci ........................................................................................................... 18 

2.1.6 Péče o osoby s roztroušenou sklerózou .................................................................................. 18 
2.1.6.1 Rozdělení a cíle ............................................................................................................. 18 
2.1.6.2 Potřeba a poskytnutí multidisciplinární péče ................................................................ 19 
2.1.6.3 Režimová opatření ........................................................................................................ 19 
2.1.6.4 Rehabilitace ................................................................................................................... 20 
2.1.6.5 Fyzioterapie a pohybová aktivita .................................................................................. 20 

2.1.7 Léčba roztroušené sklerózy .................................................................................................... 21 
2.1.7.1 Medikamentózní léčba .................................................................................................. 21 
2.1.7.2 Symptomaticky zaměřená léčba .................................................................................... 21 

2.2 Pohybová aktivita ...................................................................................................................... 26 
2.2.1 Specifika pro pacienty s roztroušenou sklerózou .................................................................... 27 
2.2.2 Nabídka pohybových aktivit ................................................................................................... 28 

2.2.2.1 Aerobní aktivity ............................................................................................................ 30 
2.2.2.2 Anaerobní cvičení proti odporu ..................................................................................... 31 
2.2.2.3 Balanční cvičení ............................................................................................................ 32 
2.2.2.4 Relaxační cvičení .......................................................................................................... 33 
2.2.2.5 Plavání a cvičení ve vodě .............................................................................................. 34 
2.2.2.6 Hippotherapie ................................................................................................................ 35 

2.3 Souhrn teoretických východisek ............................................................................................... 35 

3 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY .................................................................... 36 

4 ÚKOLY PRÁCE ........................................................................................ 37 

5 METODIKA PRÁCE ................................................................................. 38 

5.1 Charakteristika vybraného souboru ........................................................................................ 38 

5.2 Metoda řešení ............................................................................................................................. 38 

5.3 Měřící proměnné a použité techniky ........................................................................................ 38 
5.3.1 Měření tělesného složení ........................................................................................................ 39 
5.3.2 Chodecké testy (4 Minute Walk, Timed 25- Foot Walk) ........................................................ 40 
5.3.3 Expanded Disability Status Scale (EDSS) .............................................................................. 41 
5.3.4 Multiple Sclerosis Quality of Life – 54 (MSQOL-54)............................................................ 41 
5.3.5 Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) .................................................................................. 42 



 

  7 

5.4 Rozsah platnosti ......................................................................................................................... 42 
5.4.1 Vymezení ................................................................................................................................ 42 
5.4.2 Omezení .................................................................................................................................. 42 

5.5 Statistické zpracování ............................................................................................................... 42 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ........................................................................ 44 

6.1 Průběh pohybového programu ................................................................................................. 44 

6.2 výsledky ...................................................................................................................................... 46 
6.2.1 Antropometrické údaje a parametry tělesného složení ........................................................... 46 
6.2.2 Chodecká vytrvalost a rychlost chůze ..................................................................................... 50 
6.2.3 Modifikovaná škála dopadu únavy (MFIS) ............................................................................ 53 
6.2.4 Multiple Sclerosis Quality of Life – 54 (MSQOF-54) ............................................................ 55 
6.2.5 Expanded Disability Status Scale (EDSS) .............................................................................. 57 

7 DISKUSE .................................................................................................. 58 

7.1 VÝBĚR PROBANDŮ ............................................................................................................... 58 

7.2 Výběr pohybového programu ................................................................................................... 59 

7.3 Vliv pohybového programu na složení těla ............................................................................. 61 

7.4 Vliv pohybového programu na motorickou zdatnost ............................................................. 63 

7.5 Vliv pohybového programu na EDSS, únavu a kvalitu života .............................................. 63 

8 ZÁVĚR ...................................................................................................... 65 

9 SEZNAM LITERATURY ........................................................................... 66 

10 SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................. 72 

 



 

  8 

1 ÚVOD 

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé onemocnění 

centrálního nervového systému. I když RS postihuje mladé lidi na začátku 

produktivního věku, v očích široké veřejnosti není toto onemocnění příliš známé. Česká 

republika patří mezi oblasti vyššího rizika výskytu, kde je dle Havrdové (2002) 

prevalence nad 30 nemocných na 100 000 obyvatel. Pfeiffer (2007) a Vymazal (1998) 

udávají prevalenci nad 50 nemocných na 100 000 obyvatel, Ambler (2001) dokonce až 

100 nemocných na 100 000 obyvatel. 

Roztroušená skleróza je řazena mezi tzv. autoimunitní onemocnění, přičemž 

cílovými antigeny pro autoimunitní útok jsou antigeny myelinové pochvy obalující 

nervová vlákna v centrálním nervovém systému (Havrdová et al., 2004). Ani v dnešní 

době neznáme kauzální léčbu. Projevuje se nemalým množstvím příznaků a ve svých 

důsledcích výrazně zasahuje do každé oblasti života nemocných. Je tedy důležité 

přistupovat k onemocnění v rámci komplexní terapie, kde významnou složku hraje i 

léčebná rehabilitace jako součást symptomatické léčby. Donedávna se doporučoval 

pacientům striktní klidový režim. Dnes jsou snad již tyto názory zcela překonány a 

pravidelná pohybová aktivita je pacientům s RS stále více doporučována jak 

fyzioterapeuty, tak i lékaři. Fyzioterapie a pohybová aktivita nedokáže ‘vyléčit‘ 

roztroušenou sklerózu, má však nezastupitelnou roli v udržení soběstačnosti, obnově či 

náhradě postižených funkcí a tím i na kvalitu života nemocných s RS.  

Mnohé studie dokazují pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity (Dalgas, 2008; 

McCullagh, 2008; Petajan et al., 1996; Řasová K., 2007). Tato diplomová práce zkoumá 

vliv pravidelné pohybové aktivity na zdatnost, resp. zdravotně orientovanou zdatnost, 

osob s RS, jejímiž základními složkami jsou složení těla a funkční testy. Pro měření 

složení těla se v klinické praxi dnes již běžně využívají bioelektrické impedanční 

přístroje (bioimpedance). Jedním z nejvíce hodnotných funkčních testů důležitých nejen 

pro mobilitu a soběstačnost osob s RS je hodnocení chůze. Chůze je vysoce 

automatizovaný pohybový projev, jehož charakter závisí na struktuře těla, jeho 

proporcích a hmotnosti právě tak, jako na kvalitě proprioreceptivního informace 

z periferie a na kvalitě regulačních centrálně nervových mechanismů (Haladová, 

Nechvátalová, 1997), proto byla vytrvalost a rychlost chůze vybrána jako základní 

funkční test zdatnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ 

2.1.1 Teorie nemoci 

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé onemocnění 

centrálního nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken, tak i 

k jejich přímé ztrátě. Postihuje mladé lidi, až u 70 % bývá začátek onemocnění mezi 20. 

- 40. rokem života (Confavreux et al, 2000; 2003). Dle Pfeiffera (2007) čím později 

onemocnění vzniká, tím je průběh mírnější. Častěji jsou postiženy ženy než muži, 

Pfeiffer (2007) uvádí přibližně o 20 %, Havrdová (2002) uvádí poměr 2:1.  

Pro onemocnění je typický průběh, který se odehrává v atakách, což jsou akutní 

vzplanutí nemoci, a v remisích, což je návrat ke klidu. Podle typu onemocnění jsou 

ataky i remise různé intenzity a délky trvání. Příznaky jsou velmi variabilní podle toho, 

ve kterých částech nervové tkáně se demyelizační ložiska vyskytují. 

První zmínky o tomto onemocnění pocházejí již ze 14. století. Morfologicky a 

klinicky bylo formulováno Charcotem kolem r. 1860. Rozpoznání patogenetických 

mechanismů však trvalo více než sto let. Posledních dvacet let výzkumu přineslo řadu 

velmi podstatných poznatků, které se odráží v terapeutických možnostech řešení tohoto 

onemocnění (Havrdová, 2002). 

2.1.2 Etiopatogeneze 

Navzdory spousty vynaloženého času a peněz na výzkum, příčina roztroušené 

sklerózy není známá. Mezi možné faktory příčiny vzniku RS patří jednak genetická 

dispozice, ale větší vliv se připisuje vnějšímu prostředí. Propuknutí RS postihne 

pravděpodobně geneticky vnímavější osoby, často se vztahuje k ´životním událostem´ 

jako je důsledek infekcí, očkování, těhotenství, fyzickému traumatu a stresu (Compston 

et al., 2005). Onemocnění má určitou distribuci v závislosti na zeměpisné šířce a rase. 

Spekuluje se jednak o vlivech určitého spektra virů, které ovlivňují vývoj imunitního 

systému v době jeho zrání, jednak o úloze vitaminu D (Havrdová, Horáková, 2004). 

Onemocnění je charakterizované vznikem zánětlivých ložisek velikosti od 1 mm 

až několika cm, umístěných v bílé hmotě mozku a míchy, ponejvíce v okolí postranních 

komor a nad jejich stropy, dále v mozkovém kmeni, prodloužené míše, mozečku i krční 

míše, relativně ušetřena pak bývá kůra a bazální ganglia. Bílá hmota je tvořena 
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nervovými dráhami (výběžky nervových buněk, po nichž jsou přenášeny nervové 

vzruchy) a jejich obalem, myelinem, který slouží jako izolační hmota a umožňuje rychlé 

vedení vzruchu po nervových vláknech. Zánětlivý proces vede jak k demyelinizaci 

nervových vláken, tak i k jejich přímé ztrátě. Na místě demyelizovaného úseku se 

vytváří sklerotické plaky (Pfeiffer, 2007; Havrdová, 2002). 

Již dříve bylo prokázáno, že vztah mezi sklerotickými plaky a krevními žílami je 

velmi blízký. U onemocnění RS vždy dochází ke zvýšení permeability 

hematoencefalické bariéry (HEB), která je spíše primární než důsledkem destrukce 

okolního myelinu (Poser, 1998). Možné vysvětlení podává Havrdová a Horáková 

(2004), jak uvádějí myelin se u každého člověka během života obměňuje a jeho složky 

se dostávají do hlubokých krčních uzlin, kde přicházejí do styku s buňkami imunitního 

systému. Pokud byl v minulosti imunitní systém primován vůči myelinovým antigenům 

u geneticky disponovaného individua, může v dospělosti dojít k druhé aktivaci a 

pomnožení specifických buněk na množství dostatečné k tomu, aby překročili HEB a 

vstoupili do nervové tkáně. Tam se nalezením antigenů, pro které mají specifické 

receptory, reaktivují a spouštějí kaskádu aktivace okolních buněk. Dochází k produkci 

prozánětlivých cytokinů a v konečném důsledku k dalšímu poškozování myelinu a 

náboru dalších imunitních buněk lokálně narušenou HEB. 

Prvotními následky RS jsou místní zánět a edém a ne destrukce myelinové 

pochvy. Destrukce myelinu v podstatě nemusí nutně následovat. Spontánní vyřešení 

zánětu a edému bez destrukce se také často stává a podává tak logické vysvětlení pro 

rychlou remisi symptomů, kterou můžeme vidět u některých pacientů s RS. 

Remyelinizace nastává už na samém začátku léze, ale je obvykle poměrně neúčinná a 

příliš pomalá aby odpovídala klinickému zlepšení v několika málo dnech (Poser, 1998). 

Kombinace různé míry zánětu, destrukce myelinu a poškození axonů vysvětluje 

různé klinické formy nemoci i různou odpověď na terapeutické zásahy.  

2.1.3 Klinické příznaky roztroušené sklerózy 

2.1.3.1 Primární klinické příznaky 

Primární příznaky jsou dány postižením určité dráhy, v jejímž průběhu se 

demyelinizace a axonální ztráta odehrávají. Akutní rozvoj neurologických příznaků je 

důsledkem bloku vedení v demyelinizovaném nervovém vláknu. Základními 

primárními klinickými příznaky jsou: 
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a. Optická neuritida 

Optická neuritida může postihovat jeden nebo oba zrakové nervy. Poruchy se 

mohou projevovat jako zamlžené vidění, ztráta zraku, výpadky zorného pole. Někdy 

však jen jako snížené vnímaní ostrosti a barev. Často se vyskytuje bolest za bulbem a 

při pohybu bulbu. Optická neuritida se může upravit zcela bez následků, někdy zůstává 

centrální skotom, vzácně však může zanechat až  slepotu. Často recidivuje (Ambler, 

2001; Havrdová 2002). 

b. Poruchy citlivosti 

Poruchy čití na dolních končetinách (DK) nebo horních končetinách (HK) 

(parestezie - nepříjemné pocity mravenčení, píchání, pálení s poruchou citlivosti nebo 

bez ní, dysestzie - abnormální vnímání při doteku kůže) jsou dle Amblera (2001) 

většinou asymetrické. Tyto poruchy citlivosti u RS téměř nikdy nechybí a téměř v 50 % 

je počátečním příznakem RS (Compston et al., 2005). Dle Havrdové (2002) se výskyt 

optické neuritidy a parestézie na začátku onemocnění považuje prognosticky za příznivé 

znamení, předznamenávající benignější průběh onemocnění. 

Káš (1997) uvádí, že nejčastější příčinou poruchy čití jsou poruchy zadních 

provazců míšních. Zvláště častým příznakem je porušené vnímání vibrací na DK. 

Postižení zadních provazců míšních vede ke ztrátě hlubokého čití a k vývoji ataxie. Na 

rukou může být někdy těžká porucha stereognózie. 

c. Motorické poruchy 

Motorické poruchy se vyskytují jako různé stupně paréz, které jsou centrální, 

provázené spasticitou a postihují častěji DK. Na počátku onemocnění  nebývají většinou 

parézy ani spastické motorické projevy výrazné. Nemocní nejprve udávají zvýšenou 

únavnost, nejistotu při chůzi do schodů, slabost nebo neobratnost ruky. Z počátku 

nemoci může dojít k jejich plné úpravě, později jsou častá rezidua (Ambler, 2001; 

Havrdová, 2002).  

 d. Vestibulární syndrom, poruchy mozečku   

Je-li zánětlivé ložisko v mozečku a jeho drahách, můžeme u nemocného sledovat 

intenční třes, který brání pacientovi se najíst, napít, vykonávat jakékoli jemnější pohyby 

i při plně zachované síle, vázne koordinace pohybu, jeho plynulost. Porucha pohybové 

koordinace se může projevit jako trupová ataxie, nebo jako ataxie končetin, podle 
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lokalizace léze v mozečku. Mozečková bývá i řeč, tzv. sakadovaná řeč. Typická je 

chůze s ataktickými pohyby při každém kroku (Ambler, 2001; Havrdová, 2002; 

Pfeiffer, 2007).  

Současná porucha mozečku a pyramidových drah pak různou měrou uplatňuje 

vliv na svalový tonus, kde se může projevit jak spasticita, tak hypotonie. Mozečkové 

příznaky bývají často kombinovány s vestibulárními. Vestibulární poruchy se projevují, 

kromě již zmíněných poruch rovnováhy, ataxie a třesu, navíc i závratěmi a nystagmem. 

U RS se většinou setkáváme s kombinací slabosti, spasticity a určitého stupně 

ataxie (Vacek,  2000). 

e. Spasticita   

Spasticita provází většinu centrálních paréz a různá míra spasticity obtěžuje 

v určitých stádiích choroby většinu pacientů. U mozkových lézí převažuje tendence 

k flekčnímu držení na horních končetinách.a k extenčnímu na dolních. U spinálních lézí 

má charakter převahy flexe na dolních končetinách jako výraz dezinhibice flexorového 

reflexu. Informace přicházející z periferie jsou špatně interpretovány a v řízení 

svalového tonu tak vzniká dysbalance (Havrdová, 2002; Véle, 1997 ). 

Spasticita může zhoršovat disabilitu nemocných i s minimální paresou, bývá 

doprovázena bolestivými vjemy a predisponuje ke vzniku kontraktur (Mayer, Konečný, 

1998). Spasticita a poruchy koordinace jsou významnými komponentami lokomoční 

poruchy. Mezi spastickými a utlumenými svaly dochází ke svalové nerovnováze, 

rovněž přispívající k poruše stereotypu chůze.  

Spasticita bývá i u lehčích paréz provázena bolestivými spazmy, často nočními. U 

těžkých paréz vede k ireverzibilním změnám jako je vývoj kontraktur a atrofie 

z inaktivity (Havrdová, 2002). 

f. Poruchy sfinkterů a sexuální poruchy 

Pokud onemocnění postihne i míšní struktury, objevují se příznaky, které vždy 

zhoršují chůzi a vždy se objeví i problémy sfinkterové. Sfinkterové poruchy jsou často 

úměrné postižení DK. Asi 75% pacientů s RS trpí některými problémy s kontrolou 

vyprazdňování moči. Někdy dochází k inkontinenci, někdy ke spastickému močovému 

měchýři. Pacienti s RS mívají často také problémy s defekací a trpí sexuálními 

dysfunkcemi. Poruchy vyprazdňování jako zácpa nebo inkontinence stolice obtěžují 
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přes 60% pacientů. Poruchy sexuální postihují 75% mužů a 50% žen (Havrdová, 2002; 

Pfeiffer, 2007). U mužů vázne erekce a ejakulace, u žen se snižuje citlivost a lubrikace 

vaginální sliznice, objevuje se anorgasmie. Na impotenci se může podílet řada dalších 

faktorů, nejen poškození nervových drah, ale především psychická zátěž. 

g. Postižení mozkových nervů 

Postižení mozkových nervů se projevuje především poruchami v oblasti obličeje. 

Jsou to okohybné poruchy, nejčastěji vyskytující se je nystagmus a dvojité vidění dále 

neuralgie trigeminu a obrna lícního nervu spojená s dysartrií a poruchou polykání. 

8. Únava 

Únava se vyskytuje u 76 - 92% nemocných RS, jak v časném, tak pozdějším 

stádiu onemocnění. Únava je typický subjektivní příznak roztroušené sklerózy. Má 

chronický charakter, s délkou trvání onemocnění se zvyšuje. U třetiny až poloviny 

nemocných RS je únava popisována jako jeden z prvních příznaků onemocnění 

(Řasová, 2004; Zálišová, 2000). Havrdová (2002) uvádí, že ¾ nemocných RS ji 

považují za je jeden ze tří nejvíce omezujících příznaků své choroby.  

Mezi příznaky, které jsou s únavou spojovány, patří bolest a sfinkterové potíže 

rušící normální spánek, spasticita, deprese, poruchy rovnováhy (Havrdová, 2002; 

Řasová, 2004). 

Dle Řasové (2004) narozdíl od fyziologické únavy ve zdravé populaci se únava u 

osob s RS liší četností, závažností, chronickým trváním, snazší možností vzniku, 

ovlivnitelností zevními podmínkami (především teplotou) a dopadem na vykonávání 

psychických i fyzických aktivit. Řasová (2004) uvádí, že tepelná senzitivita (zvýšená 

teplota blokuje vedení v demyelinizovaném axonu a tím dochází ke zvýraznění 

příznaků, včetně únavy) je přítomná u 60 – 90% osob s RS. Podle Vacka (2000) se 

únava zhoršuje především účinkem tepla, v teplejším prostředí či vzrůstající tělesnou 

teplotou, ale je i vedlejším účinkem sedativních léků.  

h. Kognitivní poruchy 

Kognitivní poruchy se objevují s postupujícím onemocněním, ojediněle se 

vyskytují na začátku. Jak uvádí Havrdová (2002), nejvíce se týkají paměťových funkcí a 

soustředění. 

ch. Afektivní poruchy 
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Afektivní poruchy se u pacientů vyskytují velmi často. Starší údaje uvádějí častý 

výskyt euforie, oproti tomu se dnes uvádí významně vyšší procento pacientů trpící 

poruchou depresivní. Dle Havrdové (2002) deprese provází některou fázi nemoci až u 

poloviny pacientů. 

i. Bolest 

Jak uvádí Havrdová (2002), bolest obtěžuje v průběhu RS více než 60% pacientů, 

je častější při těžké spasticitě, u žen a u starších pacientů. Podle vyvolávající příčiny 

mají bolesti různý charakter a lokalizaci. 

Bolest se u RS vyskytuje jednak v přímé souvislosti s chorobou (neuralgie 

trigeminu, bolestivé pálivé parestezie, sevření kolem pasu, tonické záchvaty) a jednak 

bolest sekundární (především vertebrogení z omezení hybnosti a při asymetrickém 

zatěžováním paretických končetin, dále bolest spojená s osteoporózou, spasticitou a 

svalovými kontrakturami) (Havrdová, 2002,2005). 

2.1.3.2 Sekundární a terciální klinické příznaky 

Sekundární příznaky vznikají jako komplikace primárních. Jedná se například o 

infekce močových cest, svalové atrofie, sníženou hustotu kostí, kontraktury, proleženiny 

a v neposlední řadě respirační dysfunkce. 

Respirační dysfunkce se může vyskytovat i u nemocných s nízkým stupněm 

neurologického postižení. Na rozvoji dechové dysfunkce se nepodílí jen délka 

onemocnění a stupeň postižení, ale také mozečkové dysfunkce. Mozeček se podílí na 

řízení aktivity transverzálních břišních svalů, proto by inkoordinace těchto svalů mohla 

být považována za první marker dechového deficitu následovaný dechovou slabostí. 

Nejčastější příčinou slabosti dechových svalů jsou dechové změny v oblasti dechového 

centra, dále jí může být inaktivita provázená dekondicí a periferními změnami ve svalu 

(snížená oxidativní kapacita), a medikace (Řasová, 2004). 

Sekundární příznaky jsou často spojeny s výrazným omezením až nemožností 

lokomoce, soběstačnost je pak velmi limitovaná. Pro člověka je lokomoce ale i 

základem uspokojení také jeho sociálních potřeb. Somatické symptomy mohou 

omezovat sociální vztahy, mohou mít vliv na vzdělání, pracovní příležitosti, výsledky v 

zaměstnání, trávení volného času, způsob rodinného života a ekonomickou situaci. RS 

jako chronické onemocnění výrazně ovlivňuje kvalitu života nemocných. 
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Terciální příznaky jsou tedy sociální, pracovní a psychologické komplikace 

primárních a sekundárních symptomů. 

Z fyzioterapeutického hlediska jsou asi nejnápadnějším příznakem RS poruchy 

rovnováhy při chůzi. Parézy, spasticita, ataxie a poruchy citlivosti jsou nevíce patrny 

právě při chůzi a dalších hybných stereotypech. Spolu se zvýšenou únavností, při 

vykonávání běžných činností, tak RS velmi výrazně zasahuje života nemocných. Pro 

udržení co nejlepšího funkčního stavu a minimalizaci postižení je fyzioterapie nejlepším 

prostředkem. Fyzioterapie může být prospěšná pro každého bez ohledu na postižení. 

Pomocí fyzioterapie můžeme ovlivnit jednotlivé příznaky onemocnění a to využitím 

nejrůznějších principů a prostředků (viz kap. 2.1.7.2 Symptomaticky zaměřená léčba). 

Díky fyzioterapii se pacient s RS může lépe pohybovat, lépe snáší únavu a také cítí se 

lépe. Fyzioterapie a pohybová aktivita tak zlepší kvalitu života nemocných. 

2.1.4 Diagnostika roztroušené sklerózy 

Pro diagnózu RS je nejdůležitější klinický obraz a průběh. Platí pravidlo, že jde o 

chorobu, která má své léze rozeseté v čase a prostoru. Dříve bylo třeba pro stanovení 

diagnózy, aby pacient prodělal alespoň dvě ataky s odstupem nejméně 30 dnů 

vysvětlitelné neméně ze dvou různě lokalizovaných ložisek v CNS. V roce 2001 byla 

však publikována nová diagnostická kritéria (McDonaldova), která u řady pacientů 

umožňují stanovení diagnózy RS za použití určitého vyšetřovacího algorytmu již po 

první atace (Ambler, 2001; Havrdová 2002). 

Jako pomocných vyšetřovacích metod se používá především nukleární 

magnetická rezonance (MRI), která umožňuje vizualizaci zánětlivých ložisek a 

sledování jejich dynamiky (roztroušenost v prostoru a čase). Pomocí MRI se odhalilo 

velké množství klinicky němých ložisek. Bylo zjištěno, že zánětlivých lézí vzniká 5x – 

10x více než vzniká klinických atak. Potvrdilo se tak, že tato choroba je neustále 

aktivní. Standardně se používají T2 vážené obrazy, pro zobrazení aktivního ložiska se 

používají T1 vážené obrazy (Havrdová 2002; Lenský, 2002; Macdonald et al, 2003). 

Dále se běžně využívá vyšetření mozkomíšního moku, které může potvrdit 

poruchu hematoencefalické bariéry (zvýšené množství proteinu), zvýšené množství 

imunoglobulinů G (IgG) a zmnožení mononukleárních buněk signalizuje přítomnost 

zánětu. Protilátky účastnící se ničení myelinového obalu nervových vláken, se při dělení 

v elektrickém poli řadí do speciálních vzorců, které nazýváme oligoklonálními IgG 
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proužky, které lze najít u více než 95% pacientů s roztroušenou sklerózou (Havrdová 

2002; Lenský, 2002). 

Evokované potenciály (EP) zjišťují poruchu rychlosti odpovědi organismu na 

přesně definovaný a pevně časově vázaný podmět z periferie. Jde o záznam elektrické 

aktivity vzniklé v mozku. Základním projevem demyelinizační léze je prodloužení 

vedení postiženými drahami, a tím prodloužení latencí EP v odpovídající oblasti. 

Vyšetřují tak funkci nervových drah zrakového systému, sluchového systému, drah 

vedoucích citlivost z horních i dolních končetin a drah vedoucích hybnost pyramidovou 

dráhou. U roztroušené sklerózy se především používají vizuálně evokované potenciály 

(VEP). Měří se čas za jakou dobu mozek zpracuje signály zrakových nervů (Havrdová 

2002; Lenský, 2002; Růžička, 1998). 

Tab.  č. 1 - Současná diagnostická kritéria roztroušené sklerózy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinický obraz 

Ataky Objektivní známky    

léze (lézí) 

Doplňující údaje potřebné k diagnóze 

roztroušené sklerózy 

2 nebo více 2 nebo více žádné, klinická symptomatika je dostačující 

2 nebo více 1  roztroušenost v prostoru podle MRI mozku 

nebo 

 2  či více lézí na MRI mozku konzistentních 

s RS a pozitivním likvorem 

 nebo  

 další klinická ataka z jiné lokalizace 

1 

 

 

2 nebo více  roztroušenost v čase na MRI mozku 

 nebo 

 druhá klinická ataka 

1 

(mono- 

symptomatická) 

1  roztroušenost v prostoru podle MRI mozku 

nebo 

 2 nebo více lézí na MR mozku konzistentních 

s RS a pozitivním likvorem 

a 

 roztroušenost v čase podle MRI mozku 

nebo 

 další klinická ataka z jiné lokalizace 

0 

(progrese od 
začátku) 

1  pozitivní likvid 

a 

 roztroušenost v prostoru podle MRI mozku s 9 

či více T2 váženými lézemi 
nebo 2 či více lézí míchy nebo 4-8 mozkových                       

      a 1 míšní léze 

nebo pozitivní VEP se 4-8 MRI lézemi 
nebo pozitivní VEP s méně než 4 mozkovými  

     lézemi  a 1 míšní lézí 

a 

 roztroušenost v čase podle MRI  

nebo trvalá progrese po dobu 1 roku 

 
Převzato z Havrdová, Roztroušená skleróza, 2002 

(dle McDonald et al. Recommended Diagnostic Criteria for MS.Ann Neurol. 2001, 50:121-127) 
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2.1.5 Typy průběhu roztroušené sklerózy 

2.1.5.1 Typy nemoci 

a. Remitentní-relabující  

Tento typ je přítomen asi u 85 % pacientů na počátku onemocnění. Takzvaný 

remitentní průběh znamená, že ataky neurologických obtíží jsou střídány obdobím 

klinické remise (přechodné vymizení příznaků nemoci). Toto období trvá obvykle 5-15 

let. Některé ataky mohou zanechat následky v podobě patologického neurologického 

nálezu nebo invalidity, některé se zcela upraví. Většinou však během postupu nemoci 

ubývá schopnosti zcela reparovat následky k původnímu stavu. Zánětlivá aktivita bývá 

v tomto období choroby nejvyšší (Havrdová, 1999, 2002, 2005). 

b. Sekundárně chronicko-progresivní 

Toto období choroby je plynulým pokračováním období remitentního-

relabujícího. Přechod do chronicko-progresivního stádia je dán vyčerpáním rezerv CNS. 

Zánětlivá aktivita i počet relapsů se snižuje a objevuje se spíše pozvolný nárůst 

neurologického deficitu a invalidity (Havrdová, 2002, 2005).  

c. Primárně progresivní 

Tento typ nemoci se vyskytuje asi u 10-15 % případů, kde od počátku nemoci 

pozvolna narůstá neurologický deficit převážně v podobě spastické parézy dolních 

končetin. Častěji se vyskytuje u mužů a začíná v pozdějším věku. Je zde menší 

přítomnost zánětů a větší přítomnost degenerativních změn (Havrdová, 2002, 2005).  

d. Relabující-progredující 

 Tento typ představuje jen několik procent všech případů. Každá ataka zanechává 

nějaký defekt ve funkci nervového systému, dochází k progresi mezi atakami. Zánětlivá 

i degenerativní aktivita nemoci je u tohoto typu choroby nejvyšší, často nemocné těžce 

invalidizuje během několika málo let (Havrdová, 1999, 2005). 

2.1.5.2 Klasifikace nemoci 

Pro zhodnocení pokročilosti RS se dnes nejvíce používá stupnice doporučená 

Mezinárodní federací společnosti pro roztroušenou sklerózu Kurtzkeho stupnice 

postižení - „Expanded disability status scale“ (EDSS). Hodnotí stupeň postižení funkce 

jednotlivých systémů na základě neurologického vyšetření (Vacek, 2000). Posuzuje 
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většinou 8 funkčních systémů: pyramidový, mozečkový, mozkového kmene, senzitivní, 

střeva a funkce močového měchýře, vizuální a zraková funkce, mentální a mozková 

funkce, a další. Každý systém se hodnotí samostatně a vyhodnocuje celkový stav 

nemocného, podle kterého směřuje rehabilitační plán. Normální stav je 0, maximum je 

hodnota 10, tj. je smrt z důvodů RS.  

Pro lepší orientaci, při sestavování terapeutického plánu je vhodnější rozdělení 

pacientů podle Kurtzkeho stupnice do 4 kategorií: 

 lehké postižení (EDSS 0, 1, 2), 

 středně těžké postižení (EDSS 3, 4), 

 těžké postižení (EDSS 5, 6, 7, 8), 

 velmi těžké postižení (EDSS 9).  

2.1.5.3 Průběh nemoci 

Průběh onemocnění může být benigní (nezhoubný), kdy i po mnoha letech 

průběhu je nemocný mobilní a s minimálním klinickým deficitem, nebo maligní 

(zhoubný), kdy v průběhu několika let je nemocný připoután na lůžko. Většinou stojí 

onemocnění kdesi uprostřed. Termín „benigní RS“ se přestává používat, protože tento 

typ průběhu lze zhodnotit až pouze retrospektivně, pokud onemocnění pacientovi 

nezkrátilo život a nezpůsobilo podstatnou invaliditu (Ambler, 2001; Havrdová 2002, 

2005). Maligní RS je daleko méně častý než benigní forma nemoci, která se dle 

Havrdové (2002) týká až 20 % pacientů. 

2.1.5.4 Prognóza nemoci 

Prognóza nemoci je v základě daná typem průběhu nemoci a její aktivitou. 

Existuje určitý vztah počtu klinických atak na počátku nemoci k prognóze nemoci. 

Obecně platí, čím více atak proběhne v prvním roce nemoci, tím dříve lze očekávat 

plnou invaliditu. Naopak u pacientů s jednou atakou v prvním roce nemoci je tento 

proces daleko pomalejší.  Jak uvádí Havrdová (2002) a mnohé studie obsažené v 

Compston et al. (2005) délka onemocnění je v průměru 25-35 let, po 15 letech průběhu 

chodí 50% pacientů (EDSS 6). 

2.1.6 Péče o osoby s roztroušenou sklerózou 

2.1.6.1 Rozdělení a cíle 

Základním rozdělení péče o osoby s RS především na stupni postižení a funkční 
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ošetřující 

lékař 

 neurolog 

fyzioterapeut 

psychiatr 

psycholog 

ergoterapeut 

sexuolog 

urolog 

sociální 

pracovník 

zdravotnický 

personál 

rodina 

 

Pacient  

nemocný RS 

nezávislosti nemocných. Zjednodušeně by se dala rozdělit na ambulantní péči a 

nemocniční (hospitalizace) či ústavní péči. 

Vždy je potřeba vycházet z individuálních potřeb a možností jedince. Hlavním 

cílem by mělo být zlepšení kvality života nemocných RS po všech stránkách. 

2.1.6.2 Potřeba a poskytnutí multidisciplinární péče 

Protože je zde celá řada omezení, které mohou mít vliv na běžné denní aktivity a 

společenské uplatnění osob s RS, optimální péče vyžaduje vstup profesionálů s mnoha 

zkušenostmi. RS zasahuje do všech oblastí života. Je zapotřebí vytvořit 

multidisciplinární rehabilitační tým, složený z neurologa, rehabilitačního lékaře, 

psychiatra, urologa, sexuologa, fyzioterapeuta, logopeda, ergoterapeuta, sociálního 

pracovníka, psychologa, zdravotnického personálu, protetika a v neposlední řadě 

z rodinných příslušníků. Základem je, aby se sám pacient stal rovnoprávným, plně 

informovaným partnerem týmu, s kritickým náhledem na chorobu i na možné výsledky 

léčby, schopným aktivní spolupráce jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém 

terapeutickém procesu (Compston et al, 2005; Vacek, 2000). 

Obr.č. 1 - Schéma multidisciplinárního týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo prokázáno, že onemocnění má významný dopad na rodinu člověka s RS a na 

ostatní kteří se o něj starají. I u nich se může objevit deprese jako odezva na realitu RS a 

mohou potřebovat léčbu (Pozzilli et al, 2004). 

2.1.6.3 Režimová opatření 

Pacient s roztroušenou sklerózou by měl dodržovat rozumný, střídmý, přiměřený 
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a ukázněný režim (Lenský, 2002). V první řadě by neměl podceňovat jakékoli 

počínající onemocnění a i při lehkém infekčním onemocnění časně užívat antibiotika, 

dodržovat fyzický klid a řádně nemoc doléčit. V běžném životě by se neměl fyzicky ani 

psychicky přetěžovat, naopak by měl dodržovat co nejvíce pravidelný denní rytmus 

s dostatkem spánku a odpočinku i během dne. Do běžného dne by stejně tak měla patřit 

přiměřená pohybová aktivita. 

2.1.6.4 Rehabilitace 

Roztroušená skleróza zasahuje jak do fyzické, psychické tak do sociální oblasti 

života nemocných. Léčba proto vyžaduje komplexní a specifický terapeutický přístup 

již od počátku onemocnění. Soustavná a především včasná rehabilitace je schopna 

ovlivnit příznaky onemocnění a kvalitu života nemocných. 

2.1.6.5 Fyzioterapie a pohybová aktivita 

Fyzioterapie je jednou z cest jak maximálně využít zbývající funkce a i když to 

nezřídka znamená dlouhodobý a souvislý přístup, výsledek fyzioterapie může být více 

důležitý než medikace, hlavně co se týče obnovy funkce po dočasném zhoršení mobility 

při probíhající infekci či nedávném relapsu. Důležité je, že si dnes jak už lékaři, tak i 

sami pacienti uvědomují význam fyzioterapie (Compston et al., 2005). Dřívější 

omezování fyzické aktivity pacientů s RS vedlo k prohlubování únavy, slabosti a 

posléze vzniku atrofií z inaktivity (Řasová, Havrdová, 2005). 

V posledních letech je velmi často diskutované téma, zda fyzioterapie a pohybová 

aktivita je pouze součástí symptomatické léčby, či zda díky plasticitě CNS může dojít k 

ovlivnění řízení pohybu. 

Při poškození části mozku např. v důsledku roztroušené sklerózy, nemusí dojít k 

zániku celé informace uložené v této oblasti, protože jsou informace v mozku ukládány 

podobně jako v hologramu. V každé mozkové oblasti je uložena celá informace s 

počtem detailů přímo úměrné ploše mozkové oblasti. Při poškození části mozku se 

ztrácí pouze podrobnosti uložené informace. Ty můžeme při terapii aktivovat a naučit 

znovu používat (Hajdová, 2007; Véle, 1997). 

Otázkou též zůstává, jaký vliv má pravidelné cvičení na imunitní systém a vlastní 

zánětlivé ložiska RS. Dle názorů odborníků, existují náznaky, že pravidelné cvičení 

může přinést výsledky jako neuroprotektivní faktor při RS (Heesen et al., 2006). 
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2.1.7 Léčba roztroušené sklerózy 

Komplexní léčba RS zahrnuje farmakoterapii, režimová opatření a rehabilitaci 

v nejširším slova smyslu, jejíž nedílnou součástí je fyzioterapie. 

2.1.7.1 Medikamentózní léčba 

Medikamentózně v současné době převažuje při atace (vzplanutí zánětu) 

intravenózní podávání metylprednisolonu, ze skupiny kortikosteroidů, po dobu 5-10 dnů 

s následným postupným snižováním dávek, pro jeho protizánětlivý a imunosupresivní 

účinek (Havrdová, 2002; Pfeiffer, 2007).  

Pokud se objeví další ataka do několika měsíců, nebo zanechá-li některá z dalších 

atak větší neurologický deficit je třeba přistoupit k dlouhodobé terapii. Měl by se 

podávat interferon beta, což je látka bílkovinné povahy produkována buňkami 

imunitního systému. Jak uvádí Havrdová (2002)  interferon beta je schopen snížit počet 

atak až o 30%.  

Dalším používaným lékem je glatiramer acetát. Jde o uměle vytvořený antigen, 

který připomíná myelinový bazický protein. Látka obsazuje místo pro nabízený antigen 

a falešný antigen vede k vývoji populace T lymfocytů, které produkují spektrum 

protizánětlivých cytokinů. Tyto lymfocyty putují přes hematoencefalickou bariéru do 

CNS, kde vykonávají protizánětlivý efekt (Havrdová, 2002, 2005). 

Další variantou, kterou lze použít je podávání intravenózních imunoglobulinů. 

Mechanismus jejich účinku je spatřován jednak v jejich imunosupresivním působení, 

jednak v přítomnosti přirozených blokátorů prozánětlivých cytokinů a dokonce 

v přítomnosti růstových faktorů potřebných pro remyelinizaci (Havrdová, 2002). 

Podrobné informace o možnostech medikamentózní léčby popsané v literatuře 

podává Havrdová, Farmakoterapie pro praxi – Roztroušená skleróza, 2005. 

2.1.7.2 Symptomaticky zaměřená léčba 

a. Ovlivnění spasticity 

Spasticita je typ zvýšeného svalového tonu, je známkou zhoršení vyrovnávacího a 

inhibujícího vlivu subkortikálních řídících center, které nastavují a průběžně upravují 

hladinu excitability motoneuronů a snaží se přizpůsobit excitabilitu právě probíhajícímu 

pohybu. Je to motorická porucha, projevující se zesílením tonických napínacích reflexů, 

respektive proprioreceptivních šlachových reflexů, v závislosti na rychlosti protažení 
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svalu. Je podmíněna zvýšenou excitabilitou těchto reflexů, která je součástí centrální 

parézy. Pokud je spasticita ponechána sama sobě, má tendenci se prohlubovat. (Mayer, 

Konečný, 1998; Pavlů, 1999; Véle, 1997;  Votava, 1996). 

Medikamentózně ovlivňujeme spasticitu pokud pacienta omezuje v pohybu nebo 

způsobuje bolestivé křeče a znehybňující kontraktury. Léčba se zahajuje malými 

dávkami (nejčastěji baklofen a tizanidin) a pacient sleduje změnu při chůzi a kvalitu 

chůze, podle které se pak dávky upravují. Určitá míra spasticity může pomoci při 

stabilizaci stojné končetiny při jejím zatížení a umožnit tak chůzi, která by při 

nadměrném ovlivnění spasticity nebyla možná. Stanovené dávky by se neměly 

překračovat, jelikož vyšší dávky navozují svalovou slabost a ospalost. K dosažení 

efektu a minimalizaci vedlejších účinků je nutné kombinovat různé druhy léků 

(Havrdová, 2002; Vacek, 2000). 

Svalový tonus je možné ovlivňovat celou řadou způsobů. Obecně se využívá 

těchto jednotlivých elementů (Pavlů, 1999; Řasová, 2007): 

 Pomalé setrvalé manuální protahování spastických svalů. 

 Polohování v pozicích s protažením. 

Už jen samotná poloha má vliv na svalový tonus. Véle (1997) uvádí, že 

excitabilita a tím i celková úroveň reflexů je vyšší ve stoji nebo v sedu než v lehu, 

protože posturální systém ve stoji je aktivnější, a tím je zvýšená i úroveň celkové 

excitability. Mayer a Konečný (1998) ale upozorňují, že např. nejběžnější poloha v lehu 

na zádech obvykle provokuje, zřejmě cestou tonického labyrintového reflexu, 

extenzorovou spasticitu. 

 Pomalu opakované dotyky a setrvalý velkoplošný dotyk.  

Kožní vnímání souvisí s napětím kůže, podkoží i svalů a jeho změny se projeví 

změnou napětí uvedených tkání. Adekvátní taktilní vnímání provází adekvátní, tj. 

koordinovaný pohyb. Schopnost svalů diferencovaně měnit svoje napětí je jen jiné 

vyjádření pro koordinaci svalovou. Svalové napětí souvisí nejen s vnímáním, ale i 

interpretací vnímaného. Taktilní podněty vnímané jako nepříjemné jsou doprovázené 

zvýšeným napětím, pohybová reakce na podnět je nepřiměřeně zvýšená nebo změněná. 

Opakovaným ovlivňováním je možné, že se kůže naučí znovu nebo jinak vnímat, 

případně jinak interpretovat vjem (Hermachová, 1999, 2001). 

 Trakce, komprese, mobilizace stimulují kloubní receptory a tím dochází k inhibici 
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některých svalových skupin. 

 Rychlé střídání recipročních pohybů. 

 Protrahovaná aplikace lokálních i celkových chladových stimulů. 

 Dlouhodobý lokální účinek tepla 

b. Ovlivnění třesu a poruch rovnováhy 

Většina osob s RS má do určité míry narušenou schopnost rovnováhy a 

koordinace pohybů. Mezi základní tři aferentní zdroje rovnováhy patří: oko, 

propriorecepce a vestibulární aparát (Abmler, 2001). Mozeček přijímá informace 

z proprioreceptorů, vestibulárního aparátu, thalamu i mozkové kůry, informace 

zpracovává a dále předává řídícím centrům motoriky, které pomocí pyramidových a 

extrapyramidových drah kontrolují motoriku. Ložiska roztroušené sklerózy mohou 

postihnout jak veškeré aferentní senzorické i eferentní dráhy, VIII. hlavový nerv (n. 

vestibulocochlearis), tak i samotný mozeček. Proto u nemocných s RS nacházíme často 

sníženou vestibulární odpověď, projevující se patologickou motorickou odpovědí na 

změny polohy hlavy a těžiště.  

Základní mozečkovou poruchou pohybové koordinace je ataxie, projevující se při 

trupové ataxii rozšířenou bazí, titubacemi, nejistou chůzí, kdy dochází k odchylkám 

všemi směry a při končetinové ataxii hypermetrií (přestřelováním zamýšleného cíle), 

rozfázováním pohybu, poruchou opakovaných pohybů. Tyto odchylky nejsou závislé na 

poloze hlavy (narozdíl od poruchy vestibulární) a příliš se nezhorší při zavření očí 

(narozdíl od poruchy hlubokého čití) (Ambler, 2001; Votava, 1996).  

S ataxií souvisí i třes, který je u RS velmi častý, bohužel však i velmi špatně 

ovlivnitelný. Havrdová (2002) uvádí, že akční, intenční třes, působený lézí v mozečku 

či jeho eferentích drahách, je dokonce nejčastější příznak pacientů s RS.  

Fyziologicky se třes zvyšuje stresem a chladem, důležitý je životní styl. Pro 

snížení intenčního třesu při pohybu můžeme dle Sekyrové (2002) využít pohybu s 

dopomocí či naopak proti odporu. Medikaméntózně se dle Havrdové (2002) využívá 

klonazepam, někdy v kombinaci s metipranolonem, ale málokdy s uspokojivým 

efektem. 

Základním principem terapie je zlepšení percepce (především vnímání tlaku) a 

zlepšení stabilizace kloubů, uvědomění si tělesného schématu, snížení zrakové 

preference, zlepšení kontroly pohybů, zvýšení vestibulární odpovědi, zvýšení síly. 



 

  24 

K nácviku rovnováhy a jednotlivých pohybů využíváme změn polohy hlavy, 

nejprve kontroly pohybu pohledem, poté omezení kontroly pohybu pohledem (zavření 

očí), provádíme labilizace trupu, přenášení váhy, těžiště, stimulace posturálního 

systému, stimulace rovnovážných reakcí (nácvik rychlých změn poloh, vychylování až 

k pádu) a nácviku funkčních pohybů. Nácvik jednotlivých cílených pohybů provádíme 

postupně co nejpomalejším tempem, od jednoduchých pohybů ke složitějším. 

c. Ovlivnění funkce močového měchýře, sfinkterů a sexuálních funkcí 

U RS vyskytují různé druhy sfinkterových poruch. Velmi častá je imperativní 

mikce, dále inkontinence a retence. Jedná se buď o hyperreflexii detrusoru s nebo bez 

výtokové obstrukce, nebo o sníženou kontraktilitu detrusoru. Čím více jsou postiženy 

dlouhé dráhy v míše, tím častěji se objeví i postižení sakrálních center pro mikci. Stejně 

tak jsou i sexuální poruchy (nejčastěji erektilní dysfunkce) vázané na míru postižení 

míchy, velkou roli zde ale hraje i psychika (Havrdová, 1999, 2002). 

Sfinkterové potíže by měli být řešeny po poradě se zkušeným urologem na 

základě urodynamického vyšetření, které ozřejmí kapacitu močového měchýře, míru 

residua a činnost příčně pruhovaného svěrače. Léčba anticholinergiky bez důkladného 

vyšetření může vést ke zvětšení existujícího residua a tím i ke zmenšení reálné kapacity 

měchýře a zhoršení mikčních problémů. Residuum může být nositelem uroinfekce, 

která zvyšuje nejen mikční obtíže, ale může zvyšovat i spasticitu. Stejně tak sexuální 

potíže by měly být řešeny se zkušeným urologem či sexuologem (Havrdová, 2002; 

Zámečník, Novák, 2003). 

Cílem terapie je, aby pacient dokázal zapojit svaly bez souhybů s jinými svaly, 

nezávisle na dýchání a to jak ve funkci tonické (tedy jako opora břišních orgánů, 

„držet“), tak i ve funkci fázické (tj. stahovat je a povolovat je podle potřeby vylučování) 

(Vařeková, 2000). Před terapií je nutné vyšetření svalů pánevního dna a to jak jeho 

kontrakčních, tak relaxačních schopností. Pro reedukaci pánevního dna je nutná 

spolupráce, motivace a minimální stupeň svalové aktivity. 

d. Ovlivnění bolesti 

Jak uvádí Véle (1997), bolest lze chápat jako nociceptivní aferenci, která pronikla 

do vědomí a stala se zdrojem nepříjemně vnímaného počitku. Jde tedy o psychickou 

interpretaci nociceptivní aference. Bolest nutí postiženého k vědomé modifikaci 

motoriky, aby bolesti zabránil, aby místo, kde bolest vznikla, bylo ušetřeno dalšího 
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namáhání. Nocicepce ale nemusí být vnímána jako bolest a postižený si tento pochod 

neuvědomuje, ale přesto je jeho pohybový projev ovlivněn. Dle Kuthana (1999) je 

bolest nepříjemný vjem, který signalizuje hrozící nebo probíhající poruchu integrity 

organismu (tkání) škodlivými podměty. Z toho vyplývá její ochranná funkce.  

U léčby bolesti u RS je základem rozeznat příčinu bolesti. Bolest se u RS 

vyskytuje jednak v přímé souvislosti s chorobou (neuralgie, bolestivé parestezie, 

spasticita) a jednak bolest sekundární (především vertebrogení z omezení hybnosti a při 

asymetrickém zatěžováním paretických končetin, dále bolest spojená s osteoporózou, 

spasticitou a svalovými kontrakturami). Bolest neuralgická a bolest z parestezii často 

dobře reaguje na antiepileptika. Pokud je farmakoterapie nedostatečná řeší se neuralgie 

trigeminu, neurochirurgickými metodami (Havrdová, 2002, 2005).  

Teorií bolesti je mnoho, v poslední době se rozšířila tzv. „vrátková teorie“. Na 

percpci bolesti mají vliv „vrátka“ v míše, která se otevírají tenkými nervovými vlákny 

vedoucí nociceptivní signál a zavírají aferencí z tlustých vláken. Bolest je možné 

ovlivnit technikami, které aktivací tlustých nervových vláken přivírají vrátka na míšní 

úrovni (taktilní intenzivní podněty při masáži a akupresuře, iritace pokožky při 

derivačních metodách, kožní stimulace během elektroterapie, lehké taktilní podněty při 

haptických metodách), zablokováním synapsí vedoucích nocicepci endorfiny (sekrece 

endorfínů při pohybu anebo iritací určitých bodů při akupunktuře), celkovým 

nastavením interpretační úrovně bolesti psychickým vlivem. Z fyzikální terapie má 

analgetický účinek jak lokální kryoterapie (snižuje vedení nervových vzruchů, tlumí 

nociceptory, C-vlákna, snižuje uvolnění biogenních látek), tak lokální termoterapie 

(vyvolává relaxaci, zvyšuje prokrvení). 

Další možností ovlivnění bolesti je aplikace běžných analgetik-antipyretik, obstřik 

nervu lokálním anestetikem. 

e. Ovlivnění slabosti a ochrnutí 

Svalová slabost se u nemocných s RS projevuje paralýzou svalů a zhoršenou 

schopností vykonávat běžné denní aktivity – activity of daily living (ADL). Často je 

provázena motorickou únavou. Na jejím vzniku se podílí snížená schopnost saltatorního 

vedení vzruchu, depolarizace na membráně axonu a neuroaxonální ztráta způsobená 

demyelinizací, přetížením motorických a senzorických axonů, svalovou atrofií 

způsobenou imobilitou, abnormální inervací způsobenou spastickým držením těla 
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s parézou. 

Slabost může provázet parézy, sfinkterové a dechové poruchy, může být 

zvyšována zvýšenou tělesnou teplotou, depresí a únavou. 

Základem pro ovlivnění svalové slabosti je nepodlehnout únavě a neprohlubovat 

inaktivitu, snažit se aktivovat paretické svaly a zapojit je do ADL. Svalovou slabost lze 

ovlivňovat některými postupy využívajícími neurofyziologické poznatky o plasticitě a 

motorickém učení, kdy je centrální nervový systém díky možnosti modifikace 

neuromuskulárních spojení a remyelinizace schopen adaptace a reorganizace. 

Pro udržení kondice je třeba si najít pravidelnou pohybovou aktivitu, která 

postupně zvýší svalovou sílu i vytrvalost.  

f. Ovlivnění dechových funkcí 

Podle Gosselink, Kovacz, Decramer (1999) jsou dechové komplikace běžné 

v terminálních stádiích onemocnění a přispívají k úmrtnosti těchto pacientů. Jestliže je 

porušena motorická dráha, často se objeví svalová slabost dechových svalů. Více bývají 

postiženy výdechové svaly. Pilotní studie ukázala (Schmeltzer, Lavietez, Cook, 1996, In 

Gosselink, Kovacz, Decramer, 1999), že síla výdechových svalů může být tréninkem 

zaměřeným na respirační funkce výrazně zvýšena. 

Dechové dysfunkce se vyskytují i v časnějších stádiích onemocnění. Vlivem 

slabosti dechových svalů může docházet k neefektivnímu vykašlávání, retenci sekrece, 

neschopnosti udržet průchodné dýchací cesty a rozvoji infekce, případně k dalším 

komplikacím (Řasová, 2004). 

Klíčové postavení v prevenci a léčbě plicních chorob má pravidelná pohybová 

aktivita, která pozitivně ovlivňuje tělesnou zdatnost a vede k adaptačním mechanismům 

respirační soustavy (Máček, Smolíková, 1995).  

2.2 POHYBOVÁ AKTIVITA 

Pohyb živé bytosti je základním projevem jejího života. Pohyb je řízen z centrální 

nervové soustavy (CNS), a proto pohybová aktivita přímo souvisí s činností CNS. 

Protože CNS řídí pohyb na podkladě zpracování aferentní signalizace jak z vnějšího, tak 

i vnitřního prostředí, je pohyb závislý velmi silně na senzorických podmětech. 

Pohybová aktivita ovlivňuje zpětně i psychické procesy, a proto je možno použít 

motoriky i k ovlivňování psychiky. 
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2.2.1 Specifika pro pacienty s roztroušenou sklerózou 

Pro chronicky nemocného je určitý stupeň pohybové aktivity nutný, protože bez 

ní rychle se snižující stupeň adaptace omezuje toleranci i na malou tělesnou zátěž a tím 

zhoršuje základní životní funkce organismu. Vedle deprimujících psychických vlivů 

spočívajících ve ztrátě osobních kontaktů a omezení vlastních možností má snížení 

tělesné výkonnosti i negativní vliv na průběh některých chorob (Kábele, 1992; Máček, 

Smolíková, 1995). Jak bylo uvedeno, u pacientů s RS je velmi častým problémem 

celková únava a únava spojená s depresemi. Ještě v nedávné době bylo pacientům s RS 

doporučováno cvičit do prvních známek únavy nebo se veškerým fyzickým aktivitám 

vyhýbat úplně. Lékaři se domnívali, že fyzická zátěž povede ke zvýšení tělesné teploty 

a tím ke zhoršení neurologických příznaků a únavy a že klid na lůžku je nejlepší 

prevence progrese patologického procesu (Compston et al., 2005; Vacek, 2000). 

Instrukce, aby se nemocní zatěžovali do prvních známek únavy, často vedla k jejich 

inaktivitě a rozvoji celé řady komplikací z toho vycházejících. Postupná ztráta 

schopnosti adaptace na zátěž, fyzické či psychické, zvyšuje únavnost a dušnost i při 

malém zatížení. Nemocný se proto snaží vyhnout jakékoliv tělesné námaze, což vede 

k dekondici a následnému opětovnému zvýšené únavnosti, a tím vzniká bludný kruh, ve 

kterém jeho schopnost snášet tělesnou zátěž dále klesá (Havrdová, 2002; Máček, 

Máčková, 1997). 

Obr. č. 2 – Bludný kruh inaktivity 

  

 

 

 

Převzato z Havrdová et al. Je roztroušená skleróza váš problém? 2006. 
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Jak např. Véle (1997) upozorňuje, nedostatek aktivního pohybu vyvolává 

funkční i strukturální změny v organismu. Negativní vliv inaktivity na svalovou hmotu, 

vazivové struktury, podpůrný aparát, řídící funkce centrálního nervového systému, 

metabolismus a funkční kapacitu tělesných systémů byl již prokázán. Vlivem inaktivity 

tak dochází k úbytku svalstva, vzniká negativní dusíková bilance, dále dochází k 

vyplavování vápníku z kostí a ke snížení citlivosti na inzulin. Bojem s inaktivitou lze 

tedy ovlivnit jak únavnost, tak celkovou výkonnost a psychický stav. Na druhou stranu, 

jak uvádí Havrdová et al. (2006), nepřiměřená nebo nadměrná pohybová aktivita může 

vést k přetěžování, přepětí, vyčerpání,  snížení výkonu a ke změně pohybového 

programu, čímž může dojít ke strukturálnímu poškození. Lidé s RS by se měli vyhýbat 

oběma krajním situacím. 

Zcela zásadní vliv na volbu pohybového režimu má právě probíhající fáze aktivity 

onemocnění RS. V období náhlého zhoršení zdravotního stavu a při akutní atace by 

mělo dojít k relativnímu omezení pohybových aktivit. Zátěž by se měla přerušit i v 

případě zvýšení slabosti svalů, třesu, spasticity, bolesti atd. a fyzioterapeutické postupy 

by se měly zaměřit na snížení rizika vzniku komplikací souvisejících s akutním stavem 

a na stimulaci ideální funkce centrálního nervového systému (Řasová, Havrdová, 2005). 

Při stabilizaci zdravotního stavu by naopak měla nastoupit každodenní, 

pravidelná, správně indikovaná a kontrolovaná pohybová aktivita, která obnoví a zvýší 

celkovou odolnost a kondici organismu. V praxi se ale často stává, že pacienti v období 

stabilizace věří, že se projevy onemocnění již nevrátí a v rehabilitaci není potřeba 

pokračovat. 

Výzkum již poukázal na nízkou kondici u nemocných s RS, která neodpovídá 

stupni neurologickému postižení (Dalgas et al., 2008; Foglio, 1994; Schapiro, 1995). 

Proto se v zahraničí i u nás objevují snahy o určení bezpečné zátěže pro trénink a pro 

ADL, a také o aktivní přístup k léčbě příznaku únavy. Únava přestala být považována 

za limit zátěže, ale stává se jedním z terapeutických cílů (Zálišová, 2000). Přímé 

ovlivnění celkové únavy lze dosáhnout pouze pravidelnou individuálně navrženou 

pohybovou zátěží. 

2.2.2 Nabídka pohybových aktivit 

Při volbě způsobu zatěžování je potřeba se řídit klinickými příznaky onemocnění, 



 

  29 

předchozími sportovními zkušenostmi, ale také časovými a finančními možnostmi 

nemocných. Obecně by lidé s RS měly být podporováni, aby pokračovali ve všech 

jejich dřívějších přirozených denních aktivitách, jak pracovních tak volnočasových, do 

té míry, co jim nemoc dovolí. Většina lidí v časném stádiu nemoci své volnočasové 

aktivity zcela opomíjí. Nicméně omezení se nevyhnutelně objevují s postupujícím 

postižením a na důležitosti stoupá otázka bezpečnosti. Udržet si pravidelnou pohybovou 

aktivitu, ať už přes sport nebo volnočasové aktivity a nebo přes pravidelné cvičení 

doporučené fyzioterapeutem, má smysl (Compston et al., 2005). 

Výběr nových pohybových aktivit a sestavení cvičebního plánu je vždy přísně 

individuální záležitostí. Doporučovány jsou pohybové aktivity dynamického, 

vytrvalostního charakteru, při nichž je hlavním zdrojem energie kyslík a je zajištěno 

dostatečné okysličení organizmu (Řasová, Havrdová, 2005). V poslední době ale stále 

více autorů propaguje kombinovaný trénink (vytrvalostní cvičení s posilovacím 

tréninkem) (Dalgas et al., 2008) oproti dříve samotnému aerobnímu cvičení. 

Neoptimálnějším řešením ale vidím v komplexním pestrém pohybovém programu 

zahrnující jak aerobní aktivity, posilování, balanční cvičení, volnočasové aktivity a 

relaxační cvičení. Je jen na lidech jakou formu si zvolí. 

Podobného názoru je i prof. Vanden – Abeele, který ve svém programu pro osoby 

s RS popsaného Zálišovou (2006) zařadil cvičení pro zlepšení motorické zdatnosti, pro 

zlepšení tělesné zdatnosti, trénink chůze, případně ovládání vozíku a sportovní a taneční 

seminář. Využívá při tom nejrůznějších forem cvičení přizpůsobených potřebám a 

předchozím zkušenostem klienta. Pro zlepšení motorické a tělesné zdatnosti a při 

tréninku chůze využívá tréninku v bazénu, při posilování zvolil formu kruhového 

tréninku s individuálními zátěžemi a počtem opakování.  

Kromě samotného výběru pohybové aktivity a sestavení individuálního programu 

je velmi důležitý přístup a motivace pacienta. Někteří autoři dokonce řadí motivaci před 

samotné techniky cvičení (Baštecký a kol, 1993). Je tedy velmi důležité, aby člověk, 

který začíná se cvičením, se nenechal hned na začátku čímkoli odradit a postupně si 

získal ´radost z pohybu´. Podstatnou roli v motivaci pacienta má tedy jak lékař, tak 

terapeut. V praxi se ukazuje, že výhodnou formou cvičení je skupinové cvičení oproti 

samostatnému domácímu cvičení. Jako hlavní důvod se uvádí motivace kolektivu, 

vytvoření sociálních vazeb i vzájemnou psychickou podporu pacientů, což ve své studii 

potvrzuje i Freeman a Allison (2004). 



 

  30 

V následujících kapitolách budou podrobněji rozebrány některé druhy 

pohybových aktivit. 

2.2.2.1 Aerobní aktivity 

Jak již bylo zmíněno výše, aerobní aktivity lidí s RS jsou asi ze všech pohybových 

aktivit nejvíce prozkoumané a v mnoha studiích popisované. Aerobní aktivita je 

pohybová činnost dynamického, vytrvalostního charakteru střední intenzity, která 

přiměřeně zatěžuje transportní systém i oxidační metabolismus a příznivě je ovlivňuje 

(Placheta, 2001). Takováto pohybová aktivita provozovaná minimálně 3 x týdně, 

obvykle se u zdravých jedinců udává doba od 20 min (např. Čechovská, Miler, 2001), 

Máček, Smolíková (1995) uvádějí 1 hodinu v intenzitě asi 60 % maximální srdeční 

frekvence (TFmax) trvající minimálně několik měsíců se projevuje adaptačním procesem, 

který se zabuduje i do všedních denních činností pravidelně sportujících. Během 

adaptačního procesu vlivem aerobní aktivity dochází ke zlepšení ukazatelů 

kardiovaskulárního i respiračního systému, z pohybového systému má aerobní aktivita 

největší vliv na svalovou vytrvalost a podpůrný aparát. Pozitivní vliv aerobní aktivity se 

odráží i na autonomním a endokrinním systému. 

U nemocných lidí je často tento adaptační proces limitován omezenými funkčními 

rezervami, nicméně v řadě případů není úplně znemožněn. Nemocný není schopen 

vyvinout během cvičení stejnou intenzitu zátěže jako zdravý člověk (Máček, 

Smolíková, 1995). Zatímco u zdravých lidí začíná adaptace při intenzitě 50 % VO2max a 

dle Plachety (2001) je tato intenzita nutná pro zlepšení kondice, u nemocných může být 

dle Máčka s Smolíkové (1995) rozsah adaptačních změn touto intenzitou limitován. 

Nemocným je tedy doporučována intenzita individuálně naměřené hodnotě 50 – 70 % 

VO2max (Petajan et al., 1996), Řasová (2007) uvádí 60 % VO2max.. American College of 

Sports Medicine (2000) - modifikována pro RS doporučuje cvičit po dobu 20-30 min 

nebo 2x 10-15 min při 65-75% TF max, 50-70% VO2max při subjektivním vnímání 

zátěže – střední intenzita, Borgova škála na stupni 11-14. Délku zatěžování je třeba 

podle reakce na zátěž postupně zvyšovat. U nemocných s těžším hybným deficitem 

doporučuje Řasová a Havrdová (2005) začít trénovat 2 minuty a během měsíce dle 

možností pozvolna zvyšovat délku tréninku podle reakce na zátěž na 10 minut. U 

nemocných s lehčím hybným deficitem většinou začínáme na 5–10 minutách a 

pozvolna opět podle reakce na zátěž zvyšujeme na 20–30 minut, kdy je efekt aerobního 

zatěžování nejvyšší (Petajan et al. 1996; Řasová, Havrdová, 2005). Vacek (2002) 
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dokonce uvádí až 40 minut cvičení po dosažení optimální srdeční frekvence. 

K samotné délce cvičení je potřeba započítat ještě zahřívací fázi, která slouží jako 

příprava na samotný aerobní trénink a měla by trvat přibližně 10 minut.. Po vlastním 

aerobním cvičení následuje asi 10ti minutová fáze ochlazení, která se individuálně 

prodlužuje u jedinců s výraznější intolerancí tepla (Řasová, 2004, Petajan et al., 1996; 

Vacek, 2002). Důležitou složkou jak úvodní fáze, tak i fáze ochlazení je strečink 

zaměřený především na velké svalové skupiny ramen a kyčlí (Petajan et al., 1996; 

White and Dressendorfer, 2004). 

K adaptačním mechanizmům dochází nejdříve po šesti týdnech pravidelného 

tréninku (Petajan et al., 1996; Romberg et al., 2004). Řada studií tak prokázalo pozitivní 

účinky aerobních aktivit převážně na kardiorespirační zdatnost (VO2max) (Petajan et al., 

1996; Ponichtera et al., 1997), únavnost (White, 2000; Zálišová, 2001), dále na kapacitu 

chůze (Rampelo et al., 2007) či kvalitu života (McCullagh, 2008; Motl and Gosley, 

2008). 

Mezi nejvhodnější a nejdoporučovanější venkovní aerobní aktivity patří rychlejší 

chůze nejlépe v terénu, turistika, cyklistika, nordic walking, jízda na běžkách či běh. 

V domácím prostředí nebo v posilovně můžeme využít např. rotopedu, chodeckých pásů 

či veslařském trenažéru. 

2.2.2.2 Anaerobní cvičení proti odporu 

Anaerobní cvičení proti odporu (posilovací cvičení) je charakterizováno 

opakováním několika sekundových zátěží (5 – 10 sekund) (Kučera et al., 1999). Silové 

anaerobní cvičení může být zaměřeno na posílení konkrétních svalů, svalových skupin, 

ale může být využito i komplexních pohybů proti odporu se zapojením celého těla. 

Silový trénink má vliv nejen na pohybový aparát a rozvoj silové schopnosti, ale i na 

kardiorespirační systém, energetický metabolismus a řídící funkce (Placheta et al., 

1999, 2001). 

U pacientů s RS by mělo být cvičení proti odporu individuálně přizpůsobeno, 

postupně by měl být zvyšován odpor tak, aby se zlepšil svalový tonus, síla i vytrvalost, 

stejně tak by mělo být posilovací cvičení využito k vyrovnávání svalové nerovnováhy 

mezi agonisty a antagonisty, která se u lidí s RS rychle rozvíjí jako následek inaktivity, 

maximálně vyjádřené v segmentech se spastickými svaly (White and Dressendorfen, 

2004; Vacek, 2000). Dle Petajana (1996) by však mělo být anaerobní cvičení proti 
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odporu zařazeno až po dosažení dostatečné aerobní zdatnosti. 

Obecně je uznáván názor, kteří zastávají White a Dressendorfen (2004), provádět 

2 – 3 posilovací tréninky za týden, při čemž by mělo dojít k procvičení všech velkých 

svalových skupin v jedné až tří sériích po 8 – 15 opakování. Zátěž se nastavuje  

individuálně tak, aby pacient zvládl doporučený počet opakování, což odpovídá 

průměrně 50 – 80 % maximální svalové síle (Taylor et al., 2006, White et al., 2004). 

Minimální doba nutná k objektivnímu posouzení výsledků je 8 týdnů (DeBolt and 

McCubbin, 2004). Před samotným anaerobním cvičením by měla proběhnout zahřívací 

fáze a po jeho skončení protažení a strečink procvičených svalových partií a relaxace 

celého organismu. 

Ze řady studií (Romberg et al., 2004; Taylor et al., 2006, White et al., 2004,) 

vyplývají specifické účinky posilovacího tréninku u pacientů s RS, jako je zlepšení 

chůze ve smyslu rychlosti i snížení únavy dolních končetin, zlepšení EDSS skóre, 

snížení únavy a psychických obtíží. 

Volba cviků musí být opět přísně individuální a cvičební plán by měl být velmi 

podrobně zkonzultován s odborníkem po předchozí indikaci anaerobního tréninku 

lékařem (Havrdová et al., 2006). Výhodnou formou posilování se zdá být kruhový 

trénink, při kterém se postupně procvičí všechny velké svalové skupiny na několika 

stanovištích. Cvičení může být velmi pestré, pacient může posilovat s vlastním tělem, 

může cvičit na strojích v posilovně, ale i s overbally, fitbally či therabandy. 

2.2.2.3 Balanční cvičení 

Jak již bylo výše uvedeno, poruchy rovnováhy a s tím spojený narušený stereotyp 

chůze jsou u pacientů s RS velmi časté. Cvičení zaměřené na zlepšení držení těla, 

zlepšení rovnováhy a stereotypu chůze by mělo být součástí každé rehabilitace. 

Mezi balanční cvičení můžeme řadit cvičení zaměřené na udržení správného 

držení těla v různých pozicích, cvičení na zlepšení funkce hlubokého stabilizačního 

systému či cvičení na zlepšení strategie kolen, kotníků a kyčlí. Obecně využíváme 

principů senzomotoriky, terapie je tedy zaměřená na zlepšení percepce a uvědomění si 

tak tělesného schématu. Provádí se labializace trupu, přenášení váhy či např. 

vychylování až k pádu. Cvičení by mělo začínat od jednodušších nižších poloh až po 

modifikace stoje, chůze. Postupně by měla být pro zlepšení percepce zavřením očí 

omezována kontrola zrakem. 
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Z pomůcek můžeme využít nejrůznějších nestabilních plošin (měkké podložky, 

různé čočky, posturomed, balanční sandály atd.), stejně tak i overbally, fitbally či 

spacecurl. 

Z fyzioterapeutických metod se kromě již zmiňované senzomotorické stimulace 

doporučuje Feldenkreisova metoda, jejímž hlavním cílem je rozšíření pohybového 

potenciálu, využít ale můžeme i komplexnějších cvičení jako je Tai-chi či různé taneční 

terapie. 

Taneční terapie je formou skupinové terapie využívající propojení pohybu 

s hudbou, která zvyšuje vnímání vlastního těla za pomoci tance a pohybových prvků 

(Zálišová, Řasová, 2006). 

Pozitivní účinky balančního cvičení na rovnováhu a snížení počtu pádů u RS 

potvrzuje i Cattaneo et al. (2007), který vidí balanční cvičení jako možnost snížení 

handicapu nemocných.  

2.2.2.4 Relaxační cvičení 

Relaxace patří mezi jedny z velmi důležitých součástí léčby RS. Relaxace 

znamená hluboké uvolnění, jímž se odstraňuje zbytečné svalové i nervové napětí. 

Podstatnou součástí relaxace je i dýchání. Naučíme-li se tedy uvolňovat jednotlivé svaly 

a sledovat svůj dech, uvolníme i svou mysl, a tak se dobereme hlubokého kvalitního 

odpočinku a harmonizaci celého organismu (Svobodová a Kombercová, 2001). Pro 

celkovou relaxaci můžeme s úspěchem využít relaxací používaných v józe. 

Jóga doporučovaná pro pacienty s RS slouží k odstraňování svalových dysbalancí, 

zlepšení síly a flexibility ve všech oblastech, ke zlepšení koncentrace a kontrole dýchání 

a k rozvíjení sebeovládání spojením mysli a těla. Hathajóga používá posturální a 

respirační pohybovou aktivitu spojenou s koncentrací k vyrovnávání pochodů ve 

vnitřním prostředí – a to jak v rovině somatické, tak i rovině psychické (Véle, 1997). 

Volí pomalé cviky v různých polohách a kontrastně střídá strany či předklon se 

záklonem. Obsahuje jak aktivační, tak i relaxační typy cvičení. Největší význam se 

v hathajóze přikládá dechovým cvičením (Buzková, 2006). U RS vychází ze 

snadnějších variant se zaměřením na  nácvik vnímání těla i jednotlivých svalových 

skupin. Velký význam se přikládá samotné relaxaci (Lenský, 2002). Oken et al. (2004) 

uvádí srovnatelný vliv na snížení únavy po 14 týdenním cvičení jógy, jako měl aerobní 

trénink prováděný po stejnou dobu. 
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Mezi další doporučené techniky pracující s relaxací patří Schultzův autogenní 

trénink jako prostředek celkové relaxace, nebo Jacobsonova relaxace využívající 

předchozí svalové kontrakce k následnému místnímu uvolnění, svalové relaxaci ve 

výdechu. Další možností je i muzikoterapie, která má velký vliv i na psychické 

uvolnění. 

2.2.2.5 Plavání a cvičení ve vodě 

Plavání a cvičení ve vodě je velmi specifické, můžeme ho zařadit jak do aerobních 

aktivit, ale i do posilovacích cvičení, balančních či relaxačních cvičení. Při pohybu ve 

vodním prostředí můžeme využít všech jeho vlastností. 

Tření ve vodě účinně pomáhá při obnově funkčnosti ochablých svalů a svalových 

skupin. Velikost tření je závislá na velikosti pohybující se části těla a na rychlosti 

pohybu. Čím rychlejší je pohyb, tím větší je tření (Dargatz, Kochová, 2003). 

Tepelná vodivost vody je ve srovnání se vzduchem 25 x vyšší, proto voda daleko 

výrazněji ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch (Máček, Máčková, 1997). Nastavením 

optimální teploty vody se může zabránit přehřátí organismu při fyzické aktivitě. White a 

Dressendorfen (2004) doporučují cvičit ve vodě o teplotě 27 – 29 °C, což potvrzují i 

Bull, Haldorsen, Kahrs, et al. (1985). Vacek (2000) doporučuje teplotu vody mezi 24 - 

27,5 °C, ale mnozí autoři varují před zvýšením spasticity při teplotě vody pod 27 °C.  

Mezi další mechanický vliv vodního prostředí patří hydrostatický tlak, který vede 

jednak ke stlačení povrchových žil a srdce je tak nuceno k většímu výkonu, ale působí 

také na břicho a na hrudník, takže se objevují i změny v dýchání. Vdech je díky 

hydrostatickému tlaku ztížen, což má za následek posílení dýchacích svalů. Výdech je 

působením vnějšího tlaku ulehčen a prohlubuje se (Dargatz, Kochová, 2003). Výdech 

do vody ale musí překonat odpor vody a nutí tak zapojit výdechové svaly, které tím 

posiluje. 

Vodní prostředí umocňuje tlakem vody vnímání informací o držení těla a jeho 

částech a současně vytváří ztížené podmínky pro udržování rovnováhy v postojích a 

polohách. K vybalancování správné polohy ve vodě aktivujeme všechny analyzátory, 

které nám dodávají informace o aktuálním stavu napětí a poloze částí těla. Možností 

obměňování mnohem rozmanitějších poloh ve vodě než na suchu vytváříme podněty 

pro rozvoj senzomotorických schopností (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003). 

Stejně tak můžeme ve vodě pomocí polohování, popřípadě polohováním 
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s protažením ovlivnit i spasticitu. Polohováním se snažíme docílit snížení svalového 

napětí a dosáhnutí celkového uvolnění a relaxace. Čechovská a Šarinová  (2006) i Bull, 

Haldorsen, Kahrs, et al. (1985) doporučují  „uvolňovací polohu na zádech“ a polohu 

tzv. „klubíčka“ označovanou též jako poloha „plodu“. 

Několik studií (Romberg et al., 2004; Sutherland et al., 2007) potvrdilo účinky 

cvičení ve vodě na zlepšení chůze ve smyslu rychlosti, zvýšení síly nebo snížení únavy 

a bolesti. 

2.2.2.6 Hippotherapie 

Hippotherapie, neboli terapie pomocí jízdy koni, může být zajímavým přínosem 

pro nemocné RS.  Dochází při ní k trojdimenzionálním pohybům koňského těla, které se 

přenášejí na pánev a trup. Při tomto pohybu těla se neustále střídá napětí a uvolnění 

svalů, zejména adduktorů stehen. Pomocí hippotherapie se tak může ovlivňovat 

abnormálně zvýšený svalový tonus, což je jeden z hlavních cílů. Mezi další významné 

cíle patří zlepšení balance v sedu, trénink rovnováhy trupu a zlepšení kontroly trupu.  

Kromě fyzických důsledků má jízda a kontakt s koněm i příznivý emoční dopad, 

navozuje psychické uvolnění. (Gúth, 1995; Pavlů, 2002). 

2.3 SOUHRN TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické zánětlivé onemocnění centrálního 

nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken, tak i k jejich 

přímé ztrátě. Projevuje se řadou příznaků dle lokalizace léze. Je řazena mezi 

autoimunitní onemocnění a ani v dnešní době neznáme kauzální léčbu. V konečném 

důsledku zasahuje do všech oblastí života nemocného. 

Výzkum již poukázal na nízkou kondici u nemocných s RS, která neodpovídá 

stupni neurologickému postižení. Únava je jeden ze tří nejvíce omezujících příznaků 

RS. Pokud nemocný únavě podlehne, vyhýbá se jakékoli tělesné námaze, což vede 

k dekondici a následnému opětovnému zvýšené únavnosti. Bludný kruh se uzavírá. 

Bylo již prokázáno řadou zahraničních i domácích studií, že pravidelná pohybová 

aktivita může vést ke zlepšení jak kardiorespirační zdatnosti, tak i ke zlepšení 

psychického stavu a kvality života. Zahraniční studie se též zabývali možností ovlivnění 

chodecké vytrvalosti a rychlosti, už ale mnohem méně zahraničních studií se zabývalo 

měřením tělesného složení u lidí s RS. V české literatuře obdobné výzkumy chybí. 
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3 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem této diplomové práce je posoudit změnu zdatnosti u lidí s RS mírného a 

středního postižení (EDSS 1 – 4) po absolvování 10ti týdenního pohybového programu 

v rozsahu 2 - 3 hodin týdně. Ověřit efekt námi zvolené pohybové intervence, zhodnotit 

změnu kvality života a dopadu únavy. 

Východiskem práce jsou zjištění četných studií, že u osob s RS důsledkem 

zvýšené únavy dochází ke změně motorické zdatnosti.. Dalo by se předpokládat, že 

tělesné změny spojené s inaktivitou se projeví i vychýlením parametrů tělesného složení 

(především snížením beztukové tělesné hmoty) od zdravé populace.  

 

Hypotézy: 

H1: V důsledku sníženého objemu pohybových aktivit se hodnoty vybraných parametrů 

tělesného složení budou lišit od zdravé populace. 

H2: Pravidelná pohybová aktivita povede ke snížení % tuku (% FM) a zvýšení 

beztukové tělesné hmoty – fat free mass (FFM) a body cell mass (BCM) a snížení 

poměru ECM/BCM, ztímco u kontrolní skupiny ke změnám nedojde. 

H3: Pravidelná pohybová aktivita povede ke zlepšení motorické zdatnosti, což se 

projeví ve výsledcích chodeckých testů. 

H4: Zlepšení zdatnosti se projeví i na Kurtzkeho stupnici postižení (EDSS) a 

v hodnocení modifikované škály dopadu únavy (MFIS) a na zlepšení kvality života 

nemocných. 
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4 ÚKOLY PRÁCE 

 Shromáždit rešeršním způsobem teoretické podklady k řešené problematice a 

v průběhu zpracovávání práce tyto materiály doplňovat o nové poznatky.  

 Shrnout problematiku onemocnění, klinických příznaků a možnosti léčby a 

shrnout ostatní studie zkoumající vliv pohybových programů pro osoby s RS. 

 Ze získaných informací a konzultací s dalšími odborníky navrhnout pohybový 

program pro osoby s RS pro zlepšení zdatnosti. 

 Vybrat vhodné probandy pro experimentální i kontrolní skupinu a seznámit je se 

záměrem a průběhem výzkumu. Získat od nich podepsaný informovaný souhlas. 

 Seznámit s měřicí technikou a naučit se ji rutinně ovládat. 

 Předem informovat probandy o podmínkách měření a režimových opatřeních, 

která mají v den měření dodržet. 

 Provést úvodní měření, absolvování chodeckých testů a vyplňění dotazníků na 

začátku pohybového programu. Sledovanými ukazateli budou vybrané 

parametry tělesného složení, vzdálenost překonaná při 4 minutovém chodeckém 

testu, čas chůze na vzdálenost 7,5 m, skóre Kurtzkeho škály (EDSS), skóre 

dotazníku hodnotící únavu Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) a dotazníku 

kvality života (MSQOL-54). 

 Realizace vlastního 10ti týdenního pohybového programu v rozsahu 2 – 3 hodin 

pohybové intervence týdně. 

 Provést výstupní měření, absolvování chodeckých testů a vyplnění dotazníků na 

konci pohybového programu za dodržení stejných podmínek jako při úvodním 

měření. 

 Zpracovat výsledná data a zamyslet se nad jejich možnou interpretací. 

 Stanovit faktory, které mohly ovlivnit zjištěné výsledky. 

 Porovnat vlastní výsledky s již existujícími studiemi či názory odborných 

publikací a potvrdit či vyvrátit zadané hypotézy. 
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SOUBORU 

Do výzkumného souboru byli vybíráni lidé s RS, kteří mají mírné až střední 

postižení (EDSS 1 - 4) relaps - remitentní formy RS a nevykonávali v posledních 4 

měsících pravidelnou pohybovou aktivitu více než 1x týdně. Probandi se museli 

nacházet v období remise. Jednalo se o převážně o klientky navštěvující Rekondiční 

centrum VŠTJ Medicina Praha (dále jen RC), které dobrovolně vstoupily do RC na 

základě doporučení ošetřujících lékařů (neurologů), kteří byli seznámeni s pohybovým 

programem nabízeném v RC. Podmínkou účasti bylo podepsání informovaného 

souhlasu. 

Probandky byly rozděleni do dvou skupin o 10ti lidech, první experimentální 

skupina měla absolvovat 10ti týdenní pohybový program a druhá skupina kontrolní 

neměla měnit dosavadní režim. Výběr byl založen na dobrovolnosti a zájmu o 

spolupráci a na časových možnostech provádět 3 hodiny cvičení týdně. 

Všichni účastníci byly seznámeni s anonymním zařazením do studie a byli 

poučeni, že mohou kdykoliv dobrovolně a bez udání důvodu odstoupit z programu. 

5.2 METODA ŘEŠENÍ 

V diplomové práci byl hodnocen vliv 10ti týdenního pohybového programu na 

zdatnost  osob s RS lehkého a středního stupně postižení (EDSS 1 – 4). 

Z metod výzkumu byla použita varianta experiment a dotazníková metoda. 

Podstatou experimentu je zapojení probandů do 10ti týdenního pohybového programu a 

pozorování efektu pohybové aktivity na vybrané parametry. 

5.3 MĚŘÍCÍ PROMĚNNÉ A POUŽITÉ TECHNIKY 

Na začátku a konci programu byl proveden 4 minutový chodecký test – 4 Minute 

Walk (4MW), test chůze na 7,62 m (T25-FW), dále měření tělesného složení, konkrétně 

bylo sledováno % tělesného tuku (BF), množství beztukové tělesné hmoty (FFM), 

složené z body cell mass (BCM) a extracelullar mass (ECM), a poměr ECM/BCM. Bylo 

také určeno skóre na Kurtzkeho škále (EDSS) a vyplněny mezinárodní standardizované 

dotazníky hodnotící dopad únavu Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) a kvalitu 

života Multiple Sclerosis Quality of Life – 54 (MSQOL-54). 
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5.3.1 Měření tělesného složení 

Jako vhodnou metodou pro potřeby této práce byla zvolena metoda měření 

tělesného složení bioelektrickou impedancí (BIA). Byl použit osvědčený 

multifrekvenční bioimpedanční přístroj BIA 2000-M, zapůjčený od Laboratoře 

sportovní motoriky FTVS UK, vhodný pro terénní podmínky měření. Přístroj měří 

plnou impedanci na frekvencích 1-5-50-100 kHz. Používá se technika tetrapolárních 

kontaktních elektrod při pro minimalizaci problémů s interakcí mezi kůží a elektrodami. 

Výhodou tohoto zařízení je jeho přenosnost a snadná obsluha, která minimalizuje 

technické chyby spojené s užíváním přístroje. 

Obr. č. 3: Umístění elektrod 

 

 

Převzato ze Stablová et al. Bioimpedanční metody používané v Laboratoři sportovní motoriky. 2008. 

Nutné je 4 hodiny před vlastním měřením vyloučit příjem stravy a tekutin, 12 

hodin je nutná absence sportovní aktivity a 48 hodinová prohibice (Heyward and 

Wagner, 2004). Důležitým prvkem ovlivňujícím objektivitu měření jsou i stejné 

hodnoty teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a tlak vzduchu, vhodné je v případě 

opakujícího se měření dodržet stejnou denní dobu měření. 

Při vlastním měření leží měřený proband uvolněně na zádech na nevodivém 

povrchu s horními končetinami podél těla, bez bot a ponožek, s lehce abdukovanými 

dolními končetinami (45°). Jednotlivé elektrody jsou samofixační, místo pod nimi je 

vhodné odmastit vhodným přípravkem a poté se umístí na anatomicky definovaná 

místa, na HK i DK musí být nejméně 5 cm od sebe (Heyward and Wagner, 2004; 

Kushner, 1992; Manuál k ovládání B.I.A. 2000-M, 1998). 

Přes distální elektrody vstupuje do těla střídavý proud (400-800μA) různých 

frekvencí a na proximálních elektrodách je snímáno napětí a vyhodnocována elektrická 

impedance úseku těla mezi oběma elektrodami. Zde z Ohmova zákona vyplývá: 
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IMPEDANCE = NAPĚTÍ / PROUD. Vlastní měření trvá přibližně 30 - 45 sekund. 

Chyba měření přístroje BIA 2000 M se pohybuje v rozmezí ± 2 %. 

Vlastní měření probíhalo ve stejnou denní dobu v prostorách Rekondičního 

centra, VŠTJ Medicina Praha, v Salmovské ulici v Praze 2 (dále jen RC), teplota 

v místnosti se pohybovala okolo 23 °C při vstupním i výstupním měření. Měření 

prováděla pouze jedna osoba.  

Součástí měřícího zařízení bylo také připojené softwareové vybavení – program 

Nutri 4, který ihned z naměřených hodnot na místě vypočetl parametry tělesného 

složení a porovnal je s normálními hodnotami vztaženými pro danou populaci 

(referenční vzorek tvořilo 2000 Středoevropanů). Tyto zjištěné hodnoty bylo možno 

uložit a uchovat pro porovnání s dalším měřením probanda bez nutnosti znovu zadávat 

osobní údaje. Před vlastním měřením proběhlo vážení probandů na váze s přesností na 

1 kg a měření tělesné výšky s přesností na celé centimetry. Pro určení hmotnosti 

probandů na počátcích obou měření bylo použito stejného vybavení. 

Přístroj BIA 2000-M pomocí programu Nutri 4 stanovuje beztukovou 

„tukuprostou“ tělesnou hmotu (fat free mass, FFM), % tělesného tuku (fat mass, FM), 

hodnoty body cell mass (BCM), charakterizující množství buněk schopných využívat 

kyslík, buněk bohatých na kalcium a buněk schopných oxidovat cukry, a extracelular 

mass (ECM), část tukuprosté hmoty mimo buňky, a jejich poměr (ECM/BCM). Dále 

umožňuje stanovit celkovou tělesnou vodu (TBW) a rozlišit ji na extracelulární (ECW) 

a intracelulární (ICW)(Stablová, Skorocká, Bunc, 2003). 

5.3.2 Chodecké testy (4 Minute Walk, Timed 25- Foot Walk) 

Chodecké testy na 4 minuty (4MW) byly uskutečněny na pevném rovinném 

povrchu bez překážek v městském parku. Měřena byla vzdálenost, kterou probandi ušli 

maximální možnou rychlostí za 4 minuty. Naměřené hodnoty odpovídají chodecké 

vytrvalosti. 

Standardizovaný chodecký test na vzdálenost 7,62 m (T25- FW) byl proveden v 

chodbě RC. Měřil se čas, za který probandi danou vzdálenost ušli maximální rychlostí. 

Naměřené hodnoty odpovídají chodecké rychlosti.  

Probandi museli být nejméně 2 hodiny po jídle a minimálně 12 hodin po 

intenzivní tělesné aktivitě. U obou chodeckých testů byly při provádění vstupních a 
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výstupních testů dodrženy přibližně stejných klimatických podmínek a ve stejnou denní 

dobu. 

5.3.3 Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

Kurtzkeho stupnice postižení doporučená Mezinárodní federací společnosti pro 

roztroušenou sklerózu hodnotí stupeň postižení funkce jednotlivých systémů na základě 

neurologického vyšetření (Vacek, 2000) viz výše. Normální stav je 0, maximum je 

hodnota 10, tj. je smrt z důvodů RS. 

Zhodnocení pokročilosti RS pomocí Kurtzkeho stupnice postižení (EDSS) 

provedl před zahájením programu a po ukončení programu stejný lékař (neurolog). 

Kurtzkeho škála je uvedena v příloze na konci práce. 

5.3.4 Multiple Sclerosis Quality of Life – 54 (MSQOL-54) 

MSQOL-54 hodnotí, jak nemocný vnímá kvalitu svého života. Tento dotazník 

vznikl z obecně použitelného testu SF-36 přidáním 18 otázek zaměřených na specifika 

roztroušené sklerózy a v dělení dotazníků patří mezi typ specifický (disease specific), 

tzn. je specificky vytvořený pro určitou nemoc. 

  Test je rozdělen do 12 částí a dva dodatky. Na základě výpočtu jednotlivých 

hodnot (tělesné zdraví, omezení vyvolaná tělesnými problémy, omezení vyvolána 

emočními problémy, bolest, emoční stav pohody, percepce energetického potenciálu, 

sociální, kognitivní funkce, zdravotní distres, sexuální funkce, spokojenost se 

sexuálními funkcemi, změny ve zdraví, celková kvalita života) se provede konečný 

výpočet v rozmezí 0 – 100, při čemž vyšší skóre poukazuje na lepší kvalitu života 

(hypothetické optimum je 100 % dosažených v každé doméně, takováto populace však 

neexistuje). Skóre celkové tělesné složky (fyzické zdraví) a celkové duševní složky 

(psychického zdraví) se získá pomocí speciálního vzorce z hodnot jednotlivých částí 

testu a umožňuje hodnotit vnímání fyzického a psychického zdraví nemocných s RS. 

Probandi označují možnost, která nejlépe odpovídá jejich současnému stavu.  

 V současné době zatím neexistuje žádná hodnota, která by odpovídala populační 

normě u pacientů s RS. Všeobecně se předpokládá, že kvalita života pacientů s RS bude 

nižší než u zdravé populace. 

Více autory byla prokázána validita a dobrá retestová reliabilita dotazníku 

(Romberg et al., 2005; Rampello et al., 2007; Řasová, M., 2007). 
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5.3.5 Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 

Modifikovaná škála dopadu únavy (MFIS) se skládá z 21 otázek, kdy dotazovaný 

subjektivně hodnotí dopad únavy na všechny složky života stupnicí 0 – 4. Skládá se ze 

tří subškál: fyzické složky, rozumové složky a psychosociální složky. Rozpětí 

celkových výsledků se pohybuje od 0 – 84. Čím větší skóre, tím má únava větší dopad 

na vykonávání aktivit obecně. 

České verze obou použitých dotazníků jsou součástí přílohy diplomové práce. 

5.4 ROZSAH PLATNOSTI 

5.4.1 Vymezení 

K účelům této studie byl realizován cílený výběr probandů. Výsledky se budou 

zobecňovat pouze na osoby s diagnostikovanou RS s relaps – remitentní formou mírnou 

či střední mírou postižení (EDSS 1 - 4). Vzhledem k tomu, že sledovaný soubor 

probandů není ani zdaleka reprezentativní, nebude možné závěry plně generalizovat. 

5.4.2 Omezení 

Testování bylo prováděno v terénu a v prostorách Rekondičního centra. Výzkum 

je ovlivněn v zásadě několika faktory: vnějšími vlivy (prostředí – teplota vzduchu, 

vlhkosti vzduchu a tlak vzduchu), biologickými faktory (nálada testovaných osob, 

tělesná únava atd.) a technickými podmínky. 

Pro dosažení věrohodných výsledků pomocí BIA i chodeckých testů jsou nutná 

jistá režimová opatření u měřeného probanda, viz výše. 

Měření a testování by měl provádět na začátku i na konci programu stejný člověk 

a to za stejných klimatických podmínek a ve stejnou denní dobu. 

5.5 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

K vyhodnocení formulářů, k zaznamenání do tabulek a grafů a k statistickému 

zpracování byl použit program Microsoft Excel XP Office 2003 a StatPlus 2008. 

Pro vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami vstupních a výstupních parametrů byl 

použit párovaný t-test (Paired T-Test). Pro ověření normality testovaného souboru byl 

použit Shapiro-Wilk test a pro ověření shodnosti rozptylu hodnot porovnávaných 

souborů byl použit f-test. Na soubory, jejichž rozdělení nebylo normální byl aplikován 
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neparametrický Wilcoxonův test (Wilcoxon nonparametric test). Testování bylo 

prováděno na hladině testu α = 0,05. Hodnoty vstupních a výstupních dat lze považovat 

za statisticky významně odlišné, pokud je p-hodnota (probability neboli hladina 

spolehlivosti) menší než α (p< 0,05: můžeme si být na 95 % jisti, že vstupní a výstupní 

hodnoty se od sebe liší). 

Jako věcně významnou změnu v jednotlivých parametrech jsme hodnotili: 

 Změnu tělesného tuku (BF) o více než 1 % 

 Změnu celkové tukuprosté hmoty (FFM) o více než 0,5 kg 

 Změnu celkové BCM o více než 0,5 kg 

 Změnu poměru ECM/BCM o více než 0,03 

 Změnu vzdálenosti ušlé během 4MW o více než 20 m 

 Změnu změřeného času při T25- FW o více než 0,3 s 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hladinu_spolehlivosti&action=edit
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 PRŮBĚH POHYBOVÉHO PROGRAMU  

Před zahájením programu všichni účastníci absolvovali oba chodecké testy 

(4MW, T25-FW) a měření tělesného složení (%BF, FFM, BCM, ECM/ BCM). 

Ošetřujícími lékaři – neurology bylo určeno EDSS a byly vyplněny oba dotazníky 

(MFIS, MSQOL-54). Probandi experimentální skupiny podstoupili zátěžové vyšetření 

(spiroergometrii), ze kterého byla stanovena jejich tréninková frekvence (TFc), 

odpovídající 60% VO2max.. 

Pohybový program experimentální skupiny byl uskutečněn v průběhu května až 

srpna 2008 po dobu 10ti týdnů. Sestavení programu vycházelo z teoretických poznatků 

získaných studiem dostupné literatury a praktických zkušeností kolektivu Centra pro 

demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Spolu s kolektivem 

Rekondičního centra jsme tak vytvořili pohybový program, ve kterém jsme se snažili o 

komplexnost a maximální efektivitu, kterou by program lidem s RS mohl poskytnout. 

Program se tedy sestával z různých druhů cvičení (aerobní, posilovací, balanční, 

relaxační, rehabilitační atd.), podmínkou bylo splnit 2 – 3 hodiny cvičení týdně.  

Jednou týdně prováděli probandi aerobní pohybovou aktivitu v prostorách RC, 

nebo domácím prostředí. Jednalo se o aerobní cvičení na rotopedu, běhacím páse, 

veslařském nebo eliptickém trenažéru po dobu 15 – 40 min (Petajan et al., 1996; 

Řasová, 2004; Vacek, 2002). Délka cvičení se řídila individuálně dle subjektivních 

pocitů probandů a postupně docházelo k prodlužování doby cvičení. V průběhu 

pohybové aktivity měly probandi k dispozici sporttester, který měřil jejich aktuální 

srdeční frekvenci. Probandky byly instruovány, aby se při provádění pohybové aktivity 

pohybovaly na úrovni své TFc ± 5 tepů.min
-1

. Pokud nebylo z jakéhokoliv důvodu 

možno cvičit podle doporučené TF, volili jsme možnost individuálního určování 

intenzity pomocí Borgovy škály subjektivního vnímání zátěže, která by měla být 

v pásmu 11 - 13. 

Druhou částí programu bylo posilovací cvičení, které probíhalo také jednou týdně 

formou kruhového tréninku pod vedením instruktorů RC. Kruhový trénink je často 

používán při posilování zdravých či sportovců, neurolog Vanden - Abelee (2004) tuto 

formu posilování s úspěchem používá i u lidí s RS včetně osob na vozíku. Naše jedna 

cvičební jednotka trvala 60 min., samotný kruhový trénink probíhal ve 2 cyklech a trval 
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přibližně 30 min. Skládal se z 10ti – 12ti stanovišť , cviky byly zvoleny tak, aby byly 

postupně zapojeny všechny velké svalové skupiny. Velikost zátěže byla individuálně 

zvolena tak, aby každý proband zvládl provádět daný cvik po 40 sec., což odpovídá 

přibližně 14ti opakování. Po absolvováni cviků na jednotlivém stanovišti následovala 

aktivní relaxace v podobě pomalé chůze. Mezi celými cykly byla nechána dostatečná 

přestávka na odpočinek a doplnění tekutin.  

Třetí částí programu bylo zdravotně- rehabilitační cvičení prováděné jednou týdně 

formou skupinového cvičení v tělocvičně. Délka jedné cvičební jednotky byla 60 min a 

cvičení bylo zaměřeno na zlepšení držení těla, trénink chůze, rovnováhy a koordinace, 

trénink jemné motoriky, aktivaci hlubokého stabilizačního systému apod. Byly 

využívány prvky jógy, tai- chi, tréninku sensomotoriky, kompenzačního a balančního 

cvičení, relaxace a další.  

Úvodní fáze cvičebních jednotek zahrnovala tzv. zahřívací fázi, která trvala 5 - 15 

minut při intenzitě 30 % VO2max a její podstatnou složkou byl i úvodní strečink určitých 

svalových skupin (Petajan et al., 1996, Vacek, 2002). Naopak na konci cvičebních 

jednotek byla zařazena 5 – 15 minutová fáze zklidnění se závěrečným protažením 

namáhaných svalů a relaxací. 

Upřednostňovali jsme skupinovou formu cvičení, která dle Freeman a Allison 

(2004) přináší lepší výsledky. Po prvních čtyřech týdnech programu skupinového 

cvičení s odborným dohledem, mohli dobře zacvičení probandi za dodržení 

dohodnutých podmínek absolvovat až 2 cvičební jednotky týdně doma nebo v jiném 

sportovním zařízení. 

Přestože byl program veden formou skupinového cvičení, museli se vždy brát 

individuální ohledy na každého jedince. Před každou cvičební jednotkou jsme se ptali, 

jak se cítili den, dva po minulém cvičení. Stejně tak jsme se dotazovali během a po 

každé cvičební jednotce na pocity cvičících, vnímání únavy či jiné potíže. 

Snahou bylo, aby si ke konci programu dokázal každý sám sobě nejlépe 

přizpůsobit veškerá cvičení tak, aby mu maximálně vyhovovala a tudíž měla pozitivní 

vliv na jejich celkový stav. 

Po uběhnutí 10ti týdnů absolvovali všichni probandi znova oba chodecké testy  a 

měření tělesného složení. Stejní lékaři jako na začátku programu znovu určili EDSS a 

byly vyplněny oba dotazníky (MFIS, MSQOL-54). 
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6.2 VÝSLEDKY 

Celkem bylo do programu vybráno 20 probandů (18 žen a dva muži), kteří splnili 

kritéria cíleného výběru, z toho 10 do experimentální a 10 do kontrolní skupiny. 

Výzkum dokončilo výzkum 17 žen, ve věku od 29 do 54 let, průměrná hodnota EDSS 

byla 2,53 ± 0,21. 1 proband kontrolní a 2 experimentální skupiny program nedokončili. 

Stručnou charakteristiku výzkumného souboru přestavuje následující tabulka. 

Tab. č. 2 – Charakteristika experimentální a kontrolní skupiny 

 experimentální skupina 

n = 8 
kontrolní skupina 

n = 9 

věk 40,6 ± 3,14 let 

min 32 let, max 54 let 

38,1 ± 2,5 let 

min 29 let, max 52 let 

délka onemocnění 7,33 ± 1,52 let 

min 2 roky, max 15 

7,11 ± 1,72 let 

min 2 roky, max 16 let 

typ nemoci relaps - remitentní relaps – remitentní 

EDSS 2,44 ± 0,35 

min 1, max 4 

2,61 ± 0,28 

min 1,5, max 4 
 

6.2.1 Antropometrické údaje a parametry tělesného složení 

U výzkumného souboru byly kromě výšky a váhy sledovány vybrané parametry 

tělesného složení (viz tab. č. 3). Naměřené hodnoty jednotlivých probandů se daly 

okamžitě srovnat se vzorkem 2000 středoevropanů pomocí programu Nutri 4. Nebylo 

zjištěno odlišné množství FFM ani FM od normy, odlišoval se ale poměr ECM/BCM, 

který by měl být <0,9. U 14ti probandů byla tato hranice překročena.  

Tab. č. 3 – Vstupní data – antropometrické údaje, parametry složení těla 

 

proband 
výška 
(cm) 

hmotnost 
(kg) 

BMI 
(kg/m

2
) FM % 

FFM 
(kg) 

BCM 
(kg) ECM/BCM 

1 175 73 23,8 23 56,2 28,1 1 

2 165 64 23,5 24 48,7 26,7 0,83 

3 163 58 21,8 23 44,8 23,4 0,91 

4 160 63 24,6 29 45 23,5 0,91 

5 161 60 23,1 27 41,1 19,3 1,12 

6 179 67 20,9 25 50 26,4 0,89 

7 165 62 22,8 27 45,2 21,8 1,07 

8 164 55 20,4 25 41,3 19,9 1,08 

9 167 62 22,2 25 46,4 22,3 1,08 

10 158 58 23,2 23 44,4 23,3 0,91 

11 155 56 23,3 24 42,7 21,8 0,96 

12 170 73 25,3 27 53,5 27,1 0,97 

13 169 75 26,3 29 53 27,7 0,91 

14 172 71 24,0 25 53,5 27,2 0,97 

15 160 65 25,4 27 47,3 25,1 0,88 

16 163 66 24,8 24 50,4 26,5 0,90 

17 166 63 22,9 21 49,6 24,6 1,02 
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Vstupní a výstupní hodnoty po proběhlém 10ti týdenním pohybovém programu 

jednotlivých probandek experimentální i kontrolní skupiny zobrazují následující 

tabulky: 

Tab. č. 4 – Experimentální skupina – srovnání antropometrických údajů a vybraných 

parametrů tělesného složení před začátkem programu a po jeho skončení. 

experimentální 
skupina 

(proband) 

hmotnost 
(kg) 

BMI 
(kg/m

2
) 

FM 
(%) 

FFM 
(kg) 

BCM 
(kg) 

ECM/BCM 

před po před po před po před po před po před po 

1 73 75 23,8 24,5 23 21 56,2 56,8 28,1 28,5 1 0,99 

2 64 66 23,5 24,2 24 20 48,7 51,5 26,7 29,4 0,83 0,75 

3 58 55 21,8 20,7 23 18 44,8 45 23,4 23,7 0,91 0,9 

4 63 63 24,6 24,6 29 24 45 47,8 23,5 25,5 0,91 0,87 

5 53 53 19,5 19,5 22 19 41,1 41,3 19,3 22,1 1,12 0,91 

6 67 67 20,9 20,9 25 27 50 48,7 26,4 30,1 0,89 0,62 

7 62 63 22,8 23,1 27 28 45,2 45,2 21,8 22,6 1,07 1 

8 55 57 20,4 21,2 25 22 41,3 44,5 19,9 23,3 1,08 0,9 

 

 

Tab. č. 5 – Kontrolní skupina – srovnání antropometrických údajů a vybraných 

parametrů tělesného složení před po uplynutí 10ti týdnů. 

kontrolní 
skupina 

(proband) 

hmotnost 
(kg) 

BMI (kg/m
2
) FM 

(%) 
FFM 
(kg) 

BCM 
(kg) 

ECM/BCM 

před po před po před po před po před po před po 

1 62 62 22,2 22,2 25 25 46,4 46,3 22,3 22,5 62 62 

2 58 59 23,2 23,6 23 24 44,4 44,9 23,3 24,2 58 59 

3 56 56 23,3 23,3 24 24 42,7 42,8 21,8 21,7 56 56 

4 73 72 25,3 24,9 27 26 53,5 53,4 27,1 26,6 73 72 

5 75 75 26,3 26,3 29 30 53 52,4 27,7 27,4 75 75 

6 71 72 24,0 24,3 25 26 53,5 53,5 27,2 26,6 71 72 

7 65 67 25,4 26,2 27 28 47,3 48,2 25,1 25,7 65 67 

8 66 68 24,8 25,6 24 23 50,4 52,2 26,5 28 66 68 

9 63 63 22,9 22,9 21 22 49,6 49,5 24,6 24,3 63 63 

 

Průměrná hodnota hmotnosti experimentální skupiny před začátkem programu 

byla 61,9 ± 2,3 kg a 62,4 ± 2,6 kg po konci programu. Vstupní průměrná hodnota BMI 

byla 22,17 ± 0,64 kg/m
2
 a výstupní 22,34 ± 0,71 kg/m

2
. Vstupní průměrná hodnota % 

FM byla 24,8 ± 0,8 %a výstupní 22,4 ± 1,3 %. Vstupní průměrná hodnota FFM byla 

46,5 ± 1,3 kg a výstupní 47,6 ± 1,8 kg. Vstupní průměrná hodnota BCM byla 23,6 ± 1,1 

kg a výstupní 25,7 ± 1,1 kg. Vstupní průměrná hodnota poměru ECM/BCM byla 0,98 ± 

0,037 a výstupní 0,87 ± 0,045. 

Změny hodnot mezi vstupními a výstupními průměrnými hodnotami 

experimentální skupiny zobrazují následující grafy: 
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Graf č. 1 –  Zobrazuje průměrné hodnoty hmotnosti, BMI a parametrů tělesného 

složení u experiment. skupiny na začátku a na konci 10ti pohybového programu. 
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Graf č. 2 –  Zobrazuje průměrné hodnoty poměru ECM/BCM experimentální skupiny 

na začátku a na konci 10ti týdenního pohybového programu. 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
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Vstupní průměrná hodnota hmotnosti kontrolní skupiny byla 65,4 ± 2,2 kg a 

výstupní 66,0 ± 2,2 kg. Vstupní průměrná hodnota BMI byla 24,15 ± 0,45 kg/m
2
 a 

výstupní 24,37 ± 0,49 kg/m
2
. Vstupní průměrná hodnota % FM byla 25,0 ± 0,8 % a 

výstupní 25,3 ± 0,8 %. Vstupní průměrná hodnota FFM byla 49,0 ± 1,3 kg a výstupní 

49,2 ± 1,3 kg. Vstupní průměrná hodnota BCM byla 25,1 ± 0,7 kg a výstupní 25,2 ± 0,7 

kg. Vstupní průměrná hodnota poměru ECM/BCM byla 0,96 ± 0,021 a výstupní 0,95 ± 

0,026. 

Změny hodnot mezi vstupními a výstupními průměrnými hodnotami kontrolní 

skupiny zobrazují následující grafy: 
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Graf č. 3 –  Zobrazuje průměrné hodnoty hmotnosti, BMI a parametrů tělesného 

složení u kontrolní skupiny na začátku a na konci  pohybového programu. 
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Graf č. 4 –  Zobrazuje průměrné hodnoty poměru ECM/BCM experimentální skupiny 

na začátku a na konci 10ti týdenního pohybového programu. 
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Hodnocení výsledků probandů experimentální skupiny 

Věcně významné snížení tělesného tuku (BF) bylo zjištěno u 6 probandů, u 1 

došlo k nevýznamnému zvýšení a u 1 k významnému zvýšení. 

Věcně významné zvýšení množství tukuprosté hmoty (FFM) bylo naměřeno u 4 

probandů, u 3 probandů bylo zvýšení nevýznamné a u jednoho došlo k významnému 

snížení. 

Věcně významné zvýšení množství body cell mass (BCM) a snížení ECM/BCM 

bylo naměřeno u 6 probandů, u 2 probandů byla změna BCM, ECM/BCM nevýznamná. 
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Hodnocení výsledků probandů kontrolní skupiny 

Ani u jednoho z probandů nedošlo věcně významné změně tělesného tuku (BF). 

Věcně významné zvýšení množství tukuprosté hmoty (FFM) bylo naměřeno u 2 

probandů, u 1 došlo k významnému snížení. 

Věcně významné zvýšení množství BCM bylo naměřeno u 3 probandů, naopak u 

2 probandů významě pokleslo. 

Věcně významné snížení stejně jako zvýšení poměru ECM/BCM bylo naměřeno u 

2 probandů. 

Statistické vyhodnocení 

Porovnáním průměrných výsledků na začátku a na konci programu u 

experimentální a kontrolní skupiny pomocí párovaného t-testu (na hladině testu α = 

0,05) se u experimentální skupiny statisticky podařily potvrdit významné změny v % 

FM (p = 0,037), množství BCM (p = 0,004), a poměru ECM/BCM (p = 0,017), hodnota 

FFM má tendenci ke zvýšení (p = 0,056). U ostatních parametrů experimentální skupiny 

a všech parametrech kontrolní skupiny nebyly signifikantní změny prokázány. 

Graf č. 5 –  Zobrazuje srovnání změny průměrných hodnot hmotnosti, BMI a složení 

těla experimentární a kontrolní skupiny  
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6.2.2 Chodecká vytrvalost a rychlost chůze 

U výzkumného souboru byly provedeny chodecké testy před začátkem a po 
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skončení 10ti týdenního programu experimentální skupiny. Naměřené hodnoty - 

vzdálenost ušlá za 4 minuty (4MW) vypovídají o chodecké vytrvalosti. Naměřené 

časové hodnoty z chodeckého testu na vzdálenost 7,62 m (T25- FW) vypovídají o 

chodecké rychlosti. 

Vstupní průměrná hodnota ušlé vzdálenosti během 4 minutového chodeckého 

testu u experimentální skupiny byla 324 m ± 9,44 a výstupní 359 m ± 13. Vstupní 

průměrná hodnota času potřebného k ujití vzdálenosti 7,62 m u experimentální skupiny 

byla 5,11 sec ± 0,26 a výstupní 4,46 sec ± 0,22.  

Graf č. 6 –  Zobrazuje průměrné hodnoty naměřených vzdáleností ušlých za 4 minuty 

u experimentální skupiny na začátku a na konci pohybového programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 –  Zobrazuje průměrné hodnoty časů, za které ušli členové experimentální 

skupiny maximální rychlostí 7,62 metrů na začátku a na konci programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní průměrná hodnota ušlé vzdálenosti během 4 minutového chodeckého 

testu u kontrolní skupiny byla 320 m ± 4,65 a výstupní 321 m ± 7,03. Vstupní průměrná 

hodnota času potřebného k ujití vzdálenosti 7,62 m u experimentální skupiny byla 5,27 

sec ± 0,21 a výstupní 5,11 sec ± 0,26. 
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Graf č. 8 –  Zobrazuje průměrné hodnoty naměřených vzdáleností ušlých za 4 minuty 

u kontrolní skupiny na začátku a na konci pohybového programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 –  Zobrazuje průměrné hodnoty časů, za které ušla kontrolní  skupina 

maximální rychlostí 7,62 metrů na začátku a na konci programu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení výsledků experimentální skupiny 

U 6 probandů došlo k věcně významnému zvětšení ušlé vzdálenosti za 4 min, u 

zbylých 2 došlo k nevýznamnému zvětšení. 

Významného zlepšení času, potřebnému k překonání 7,62 m dosáhlo 7 probandů, 

1 dosáhl pouze nevýznamného zlepšení. 

Hodnocení výsledků kontrolní skupiny 

Věcně významného zvětšení ušlé vzdálenosti za 4 min nedosáhl ani jeden z 

probandů, u všech probandů došlo pouze k nevýznamným změnám.  

U 3 probandů došlo významnému zlepšení času, potřebnému k překonání 7,62 m 

dosáhlo, na druhou stranu u 1 probanda došlo k významnému zhoršení času, u ostatních 

došlou k nevýznamným změnám. 
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Statistické vyhodnocení 

Porovnáním průměrných výsledků na začátku a na konci programu u 

experimentální a kontrolní skupiny pomocí párovaného t-testu (na hladině testu α = 

0,05) se u experimentální skupiny statisticky podařily potvrdit významné změny jak 

v ušlé vzdálenosti za 4 minuty (p = 0,003), tak i čase potřebného k ujití 7,62 metrů 

maximální možnou rychlostí (p = 0,004). U kontrolní skupiny nedošlo k signifikantní 

změně. 

Graf č. 10 –  Zobrazuje srovnání změny průměrných hodnot chodeckých testů 

experimentární a kontrolní skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Modifikovaná škála dopadu únavy (MFIS) 

Celkem bylo vyhodnoceno 34 dotazníků, tedy vždy dvojice dotazníků (vstupní a 

výstupní dotazník), z toho bylo 16 dotazníků od respondentek experimentální skupiny a 

18 dotazníků od respondentek skupiny kontrolní.  

Dotazník se skládá z 21 otázek, kdy dotazovaný subjektivně hodnotí dopad únavy 

na všechny složky života stupnicí 0 – 4. Skládá se ze tří subškál: fyzické složky 

MFIS(F), rozumové složky MFIS(R) a psychosociální složky MFIS(P). Rozpětí 

celkových výsledků se pohybuje od 0 – 84. Čím větší skóre, tím má únava větší dopad 

na vykonávání aktivit obecně.  

Hodnoty celkového skóre MFIS experimentální skupiny se pohybovali mezi 24 – 

44 ve vstupních dotaznících a 22 – 35 ve výstupních dotaznících, u kontrolní skupiny 

mezi 22 - 34 ve vstupních a mezi 20 - 35 ve výstupních dotaznících. Průměrná vstupní 

hodnota celkového skóre se rovnala 30,88 ± 2,31 u experimentální a 28,22 ± 1,15 u 
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kontrolní skupiny. Průměrná výstupní hodnota byla 28,88 ± 2,07 u experimentální 

skupiny a 27,89 ± 1,42 u skupiny kontrolní. 

Graf. č. 11 – Zobrazuje průměrné hodnoty celkového dopadu únavy a dopadu únavy 

na jednotlivé složky experimentální skupiny před a po pohybovém programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. č. 12 – Zobrazuje průměrné hodnoty celkového dopadu únavy a dopadu únavy 

na jednotlivé složky kontrolní skupiny před a po pohybovém programu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistické vyhodnocení 

Z porovnání průměrných hodnot výsledků vstupních a výstupních dotazníků u 

experimentální skupiny vyplývá, že došlo ke zlepšení subjektivního dopadu únavy. 

Statisticky pomocí párovaného t-testu (na hladině testu α = 0,05) se podařilo potvrdit, že 

výstupní hodnoty v celkovém skóre dopadu únavy (p = 0,007) a skóre fyzické složky (p 
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= 0,005) jsou významně nižší (a tedy došlo ke zlepšení) než hodnoty vstupní. 

U kontrolní skupiny jsme porovnáním průměrných vstupních a výstupních 

výsledků nepotvrdili žádné statisticky významné změny ani v jedné složce. 

Procentuální rozdíl dopadu únavy (zmenšení dopadu) u experimentální skupiny je 

6,5 % z celkového skóre, 8 % fyzické i rozumové složky a 15 % psychosociální složky. 

U kontrolní skupiny nedošlo ke zmenšení dopadu únavy. 

Graf č. 13 – Zobrazuje srovnání změny průměrných hodnot dopadu únavy a jejich 

subškál u experimentální a kontrolní skupiny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Multiple Sclerosis Quality of Life – 54 (MSQOF-54) 

Celkem bylo vyhodnoceno 34 dotazníků, tedy vždy dvojice dotazníků (vstupní a 

výstupní dotazník), z toho bylo 16 dotazníků od probandek experimentální skupiny a 18 

od probandek skupiny kontrolní.  

Fyzické a psychické zdraví bylo hodnoceno v rozpětí škály 0 – 100 %, přičemž 

vyšší skóre znamená lepší kvalitu života. 

Hodnoty celkové tělesné složky (fyzické zdraví) se pohybovaly u experimentální 

skupiny ve vstupních dotaznících mezi 59 – 75 % a mezi 60 – 82 % ve výstupních 

dotaznících, u kontrolní skupiny mezi 53 – 76 % ve vstupních a mezi 53 – 74 % ve 

výstupních dotaznících. Průměrná vstupní hodnota se rovnala 65,13 ± 2,17 % u 

experimentální a 63,89 ± 2,62 % u kontrolní skupiny. Průměrná výstupní hodnota byla 

68,96 ± 2,5 % u experimentální skupiny a 62,67 ± 2,59 % u skupiny kontrolní. 

Hodnoty celkové psychické složky (psychického zdraví) se ve vstupních 

dotaznících pohybovaly mezi 63 – 83 % a ve výstupních v rozmezí 65 – 85 % u 
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experimentální skupiny a mezi 61 – 85 % ve vstupních a 60 – 86 ve výstupních 

dotaznících u skupiny kontrolní. Průměrná vstupní hodnota se rovnala 74,25 ± 2,74 %, 

výstupní hodnota 77,38 ± 2,54 % u experimentální skupiny a 74,33 ± 2,95 % ve 

vstupních dotaznících kontrolní skupiny a 73,87 ± 3,47 % ve výstupních dotaznících. 

Graf č. 14 – Zobrazuje průměrné hodnoty celkové fyzické a psychické složky kvality 

života experimentální skupiny před začátkem a po skončení programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 15 – Zobrazuje průměrné hodnoty celkové fyzické a psychické složky kvality 

života kontrolní skupiny před začátkem a po skončení programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistické vyhodnocení 

Z porovnání průměrných hodnot výsledků vstupních a výstupních dotazníků u 

experimentální skupiny vyplývá, že v obou složkách (fyzická i psychická kvalita 

života), došlo ke zvýšení skóre. Statisticky pomocí párovaného t-testu a Wilcoxonova 

neparametrického testu (na hladině testu α = 0,05) se podařilo potvrdit, že výstupní 

hodnoty kvality života v obou složkách jsou významně vyšší než hodnoty vstupní. 
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Graf č. 16 - Zobrazuje srovnání změny průměrných hodnot kvality života – celkové 

fyzické a psychické složky experimentální a kontrolní supiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

Celý výzkumný soubor prošel před začátkem programu vyšetřením u neurologa, 

který stanovil hodnotu EDSS. Po ukončení programu stejný neurolog provedl nové 

hodnocení a znovu stanovil hodnotu EDSS. 

Průměrné skóre EDSS experimentální skupiny před začátkem programu bylo 2,44 

± 0,35 (min 1 max 4), po skončení programu 2,31 ± 0,31 (min 1 max 4). Průměrné 

skóre EDSS kontrolní skupiny před začátkem programu bylo 2,61 ± 0,26 (min 1,5 max 

4), po skončení programu 2,56 ± 0,27 (min 1,5 max 4).  

Statisticky pomocí párovaného t-testu se ukázalo, že ani u jedné ze skupin nedošlo 

k významné změně. 

Graf č. 17 - Průměrné hodnoty EDSS experimentální a kontrolní skupiny před a po 

pohybovém programu. 
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7 DISKUSE 

7.1 VÝBĚR PROBANDŮ 

Sledovaný výzkumný soubor byl mnou cíleně vybrán, aby splňoval dané 

podmínky (EDSS, forma nemoci, předchozí pohybová aktivita). Velkou většinu tvořili 

klienti Rekondičního centra (RC), kteří dobrovolně vstoupily do RC na základě 

doporučení ošetřujících lékařů, kteří byli seznámeni s pohybovým programem 

nabízeném v RC. Dále se této studie zúčastnilo několik pacientů s RS navštěvující 

Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se 

kterými jsem se tu seznámil v rámci mé souvislé odborné praxe při studiu fyzioterapie. 

Také zde bylo pár ochotných jedinců s RS, kteří se o této studii dozvěděli od mých 

spolužáků a známých. Podmínkou účasti bylo podepsání informovaného souhlasu. 

Výběr výzkumného souboru nebyl cílený na ženské pohlaví, shodou okolností ale 

ani jeden ze dvou zástupců mužského pohlaví studii nedokončil. První, který byl členem 

experimentální skupiny, musel odstoupit z programu, protože z časových důvodů 

(zaměstnání) nestíhal plnit podmínky programu (pohybová intervence 2 – 3 hod týdně) 

a tak dále navštěvoval lekce pouze velmi nepravidelně. Druhý muž, člen kontrolní 

skupiny, bohužel musel v době druhého, výstupního měření neplánovaně odcestovat do 

zahraničí. Pohybový program nedokončila také ještě jedna žena, která odstoupila 

z rodinných důvodů. 

Počet probandů bezpochyby netvoří reprezentativní populační vzorek. Do 

experimentální skupiny byli vybráni probandi, kteří dobrovolně vstoupili do studie, 

sami vyhledávali a chtěli se zúčastnit pohybového programu. I z těchto důvodů nelze 

výsledky této práce generalizovat na populaci lidí s RS. Výsledky studie mohly být také 

stejně tak ovlivněny nestejným zdravotním stavem, jinou úrovní stupně EDSS, věkem, 

zaměstnáním, zkušenostmi se sportovními aktivitami a medikací. 

Přestože sledovaný soubor je velmi malý a jsou zde další faktory, které mohly 

výsledky ovlivnit, výsledky této diplomové práce odpovídají již publikovaným studiím 

zkoumající vliv pohybové aktivity na ovlivnění celkové kondice pacientů s RS lehkého 

a středního postižení (Dalgas et al., 2008; Motl et al., 2008; McCullagh et al., 2008; 

Romberg et al., 2004; White and Dressendorfen, 2004 a další). 
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7.2 VÝBĚR POHYBOVÉHO PROGRAMU 

Pohybový program byl sestaven na základě dostupných informací od světových i 

našich odborníků (Petajan et al., 1996; Řasová K., 2007; White and Dressendorfen, 

2004 a další). Dřívější omezování veškerých aktivit se v dnešní době zcela obrátilo 

v podporu všech volnočasových aktivit. Obecně jsou doporučovány veškeré aktivity 

běžné u zdravé populace (chůze, jízda na kole, plavání, posilovna, tanec apod.), 

samozřejmě v rámci individuálních sil a schopností pacienta. Pouze aktivní přístup 

k nemoci může lidem s RS pomoci k zvládání únavy a začlenění do běžného života.  

Důležité je, aby si všichni členové multidisciplinárního týmu uvědomili význam 

a nezastupitelnou roli pohybové aktivity jako součásti komplexní léčby pacientů s RS. 

Hlavním cílem je podpořit nemocného RS v aktivním přístupu k nemoci. Lidé s RS by 

se neměli zbytečně omezovat v jejich aktivitách. Pohyb by se měl stát samozřejmou 

součástí jejich života. Pacienti sami by měli přijmout pravidelnou pohybovou aktivitu 

za každodenní činnost a vybrat si ze široké škály možností takové pohybové aktivity, 

které jim budou maximálně vyhovovat. Důležitým mezníkem je vytvoření si pozitivního 

vztahu k pohybu, dokázat prožít pohyb, uvědomit si vlastní tělo, získat radost z pohybu. 

Samotné zaměření na dosažení maximálního výkonu nemá smysl, pokud nepřináší i 

radost a uvolnění. 

Toto vše ale klade velké nároky na terapeuta, který se v dané problematice musí 

dobře orientovat, dokázat vybrat vhodné techniky a přizpůsobovat terapii danému stavu 

a průběhu. Většina autorů zdůrazňuje nezbytnost odborného vedení při cvičení, 

především jako prevence přetrénování, zranění či zhoršení příznaků špatným 

prováděním. Velkým úkolem terapeuta je ale pacienta motivovat či usměrňovat jeho 

vztah k pohybové aktivitě (Keclíková, 2008). Pro lepší motivaci pacienta můžeme 

využít skupinového cvičení, či cvičení pod dohledem, které dle Oken et al.(2004) a 

Freeman and Allison (2004), přináší lepší výsledky než individuální cvičení doma. 

Většina studií uvádí prokazatelný pozitivní vliv pohybové aktivity na změnu 

jednotlivých parametrů i celkové fyzické i psychické kondice. Nejvíce autorů se 

zaměřuje na zkoumání účinku aerobního tréninku. Heesen et al. (2006) shrnuje ve svém 

článku 12 zahraničních studií zabývajících se aerobním tréninkem. Všechny výsledky se 

shodují v tom, že vlivem aerobního tréninku může dojít ke zlepšení celkové kondice 

(zlepšení kardiovaskulárních a metabolických parametrů, snížení únavy, zlepšení 
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pohyblivosti dolních končetin, vyladění psychického stavu a celkově zlepšení kvality 

života) pacientů s RS lehkého a středního postižení. Žádná z dostupných studií neuvádí 

negativní vliv cvičení na zhoršení průběhu choroby (Heesen et al., 2006).  

Poměrně málo informací a rozdílné názory nacházíme v otázce doporučení 

intenzity, frekvence a délky pohybové aktivity (Heesen et al., 2006). Dle názorů 

odborníků, pozitivní výsledky na fyzický i psychický stav pacienta zajistí pouze 

pravidelná pohybová aktivita dlouhodobějšího trvání, tzn. minimálně 2 měsíce 

(Romberg et al., 2004;  White et al., 2004). Nejčastěji uváděným vhodným limitem, se 

zdá být aerobní pohybová aktivita se zátěží odpovídající 60 % VO2max (tzv. anaerobní 

práh) (Řasová K., 2007). Asi nejčastěji uváděnou frekvencí je 2 – 3 x pohybové aktivity 

za týden. Frekvence a především délka pohybové aktivity je silně individuální. 

V poslední době se začal prosazovat názor, že pohybový trénink pro pacienty s RS 

by měl být složen z kombinace různých druhů pohybových aktivit, aby došlo ke 

komplexnímu ovlivnění jednotlivých částí i celého organismu. Přestože studií 

zabývajících se kombinovaným pohybovým programem je zatím poměrně málo Dalgas 

et al.(2008) popisuje pouze 2 studie, které se zabývaly kombinovaným tréninkem, 

oproti 14 studiím zabývajícími se aerobním tréninkem a 8, které hodnotily efekt 

samotného posilovacího tréninku. Výsledky však nasvědčují podobnému pozitivnímu 

efektu, tedy ke zlepšení celkové kondice. 

V našem pohybovém programu jsme se tedy snažili o komplexnost a maximální 

efektivitu, kterou by program lidem s RS mohl poskytnout. Program se sestával z 

různých druhů cvičení (aerobní, posilovací, balanční, relaxační, rehabilitační atd.), 

podmínkou bylo splnit 2 – 3 hodiny cvičení týdně. V průběhu studie nedošlo k žádným 

vážnějším komplikacím a probandi připravený pohybový program o dané pohybové 

intervenci dobře snášeli. Před každou cvičební jednotkou jsme se ptali, jak se cítili den, 

dva po minulém cvičení a dle této zpětné vazby jsme mohli cvičení upravovat. Stejně 

tak jsme se dotazovali, během a po každé cvičební jednotce, na pocity cvičících, 

vnímání únavy, či jiné potíže. U nikoho však nedošlo ke zvýraznění příznaků 

onemocnění, ani jiným negativním důsledkům, nikdo také neodstoupil z programu kvůli 

zdravotním problémům. 

Tento pohybový program se zdá být využitelný pro všechny osoby s RS lehkého a 

středního postižení. Důležité je, že to tak cítí i sami probandi. Sami zjistili, že tento 
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pohybový program má smysl a že jim může pomoci i běžném životě. Důkazem toho je i 

skutečnost, že díky občanskému sdružení SMS – Sdružení Mladých Sklerotiků 

(www.klubsms.cz), kterého jsou někteří probandi členy, iniciovali vznik instruktážního 

DVD a informační brožury o cvičení pro lidi s RS. Zajistili finanční i technické zázemí 

a pod naším odborným dozorem (fyzioterapeuty a instruktory RC) vytvořili skupinu 

účinkujících. Obsah brožury a DVD je ukázkou zdravotního, balančního a posilovacího 

cvičení sestaveného do jedné cvičební jednotky. Ukazuje na možnosti, pestrost cviků a 

jejich účinky, ale i na časté chyby v provedení. Pohybový program v Rekondičním 

centru probíhá i nadále, snad bude pokračovat i jinde díky natočenému DVD a 

sestavené brožuře. 

Instruktážní DVD je v příloze této práce. 

7.3 VLIV POHYBOVÉHO PROGRAMU NA SLOŽENÍ TĚLA 

Volba použité měřící metody tělesného složení byla podmíněna přesností měření, 

dostupností a použitelností v terénních podmínkách. Bioimpedanční metoda je metodou 

nepřímou, primárně určuje elektrický odpor tělesné vody, a parametry tělesného složení 

pak vypočítává podle predikčních rovnic. Existuje řada přesnějších metod, hodnotících 

tělesné složení. Jako zlatý standard bývá označována duální rengenová absorpciometrie 

– DEXA. Všechny tyto metody jsou nejen finančně nákladné, ale také použitelné pouze 

v laboratorních podmínkách. 

Bylo prokázáno, že bioimpedanční metoda je pro použití v terénu vhodná, a při 

respektování stanovených podmínek a za předpokladu užití patřičných predikčních 

rovnic, poskytuje podobné výsledky jako metoda DEXA (Šupová, 2006; Všetulová, 

Bunc, 2004). 

Heyward and Wagner (2004) popisují ve své knize 2 zahraniční studie zabývající 

se měřením složení těla u pacientů s RS. Ani jedna studie nenalezla odchylky tělesného 

složení, sledována byla především hodnota tukuprosté hmoty (FFM) u ambulantních 

pacientů s RS od zdravé populace. Nezkoumali však již jednotlivé složky FFM, tedy 

body cell mass (BCM)  a extracelular mass (ECM) a jejich poměr (ECM/BCM).  

BCM je množství aerobních, vápník obsahujících a glukózu oxidujících buněk v 

lidském organismu. Jedná se o buňky kostní tkáně, svalové buňky, buňky srdeční 

svaloviny, buňky vnitřních orgánů (hlavně gastrointestinálního traktu). Také sem patří 

krev, mízní řečiště a nervový systém.  

http://www.klubsms.cz/
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Pod pojmem ECM rozumíme kapalnou a pevnou část mimobuněčné hmoty těla. K 

pevné řadíme kolagen a elastin šlach, kůže a kostí. Ke kapalné části řadíme plasmu a 

mezibuněčnou vodu. 

Hodnota poměru ECM/BCM je nezávislá na tělesné hmotnosti. U zdravého 

člověka je hodnota BCM vyšší než hodnota ECM, proto je tato hodnota poměru v 

normálu menší než 1. Dle manuálu k Nutri 4, by tato hodnota měla být u zdravé 

populace menší než 0,9. 

U pacientů s RS může dojít vlivem inaktivity k postupné svalové atrofii, či vlivem 

spasticity k přestavbě svalu až vzniku kontraktur a atrofii svalu. Tato diplomová práce 

porovnávala vybrané parametry tělesného složení pomocí norem 2000 Středoevropanů 

díky programu Nutri 4. V množství FFM a dalších sledovaných parametrech (% tuku, 

množství BCM, ECM) nedošlo k vychýlení od normy, což potvrzuje výsledky 

zahraničních studií. Jedinou odchylkou od normy byl ale poměr ECM/BCM, který 

přesáhl hranici <0,9 u většiny pacientů. Což by se dalo vysvětlit menším množstvím 

svaloviny jako důsledek únavy, sníženého objemu pohybové aktivity a spasticity. 

HYPOTÉZU Č. 1 - V důsledku sníženého objemu pohybových aktivit se hodnoty 

vybraných parametrů tělesného složení budou lišit od zdravé populace - tak potvrzuje 

pouze poměr ECM/BCM, ostatní sledované parametry hypotézu nepotvrdily. 

Pohybový program, složený z aerobní aktivity a posilovacího cvičení vede u 

běžné zdravé populace k celkovému ovlivnění metabolického stereotypu, aerobní 

kapacity organismu. Měl by vést ke zvýšení hodnot FFM na úkor BF (Pařízková, 1973). 

Zlepšením metabolismu, přírůstkem svaloviny by mělo dojít ke zvýšení BCM a tím i 

snížením poměru ECM/BCM. Předpokládáme, že u nemocných RS by mělo také dojít 

k těmto změnám.  

Po uplynulém pohybovém programu došlo u experimentální skupiny 

k signifikantnímu snížení FM o 9,6 %, zvýšení BCM o 8,5 % a snížení poměru 

ECM/BCM o 11 % a mírnému zvýšení FFM o 2,3 %. U kontrolní skupiny nedošlo 

k významnější změně. 

HYPOTÉZA Č. 2 - Pravidelná pohybová aktivita povede ke snížení % tuku (% 

FM) a zvýšení beztukové tělesné hmoty - fat free mass (FFM) a body cell mass (BCM) a 

snížení poměru ECM/BCM, zatímco u kontrolní skupiny ke změnám nedojde - se 

potvrdila. 
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Bylo by třeba ověřit tyto výsledky i na velkém souboru pacientů s RS. 

7.4 VLIV POHYBOVÉHO PROGRAMU NA MOTORICKOU 

ZDATNOST 

Pro hodnocení motorické zdatnosti jsme využili chodeckých testů. 

Chodecké testy po 2 – 6 minut jsou v zahraničních studiích využívány pro 

zhodnocení chodecké vytrvalosti (Freeman and Allison, 2004; Newman et al. 2007; 

Rampelo et al., 2007; Romberg et al., 2004; Taylor et al.,2006). Ve všech studiích bylo 

prokázáno signifikantní zlepšení, nebo alespoň tendence ke zlepšení chodecké 

vytrvalosti.  

Stejně jako minutové chodecké testy, jsou v zahraničí využívány i 7,62 m 

chodecký test (Romberg et al., 2004; White et al., 2004) či 10 m chodecký test 

(Newman et al., 2007). Tyto testy jsou používány pro zhodnocení maximální chodecké 

rychlosti. Tyto studie prokázaly signifikantní zlepšení po pohybové intervenci. 

V české odborné literatuře tyto testy používány nebyly. Proto jsme pro tuto 

diplomovou práci zvolili 4 minutový chodecký test, pro zhodnocení chodecké 

vytrvalosti a 7,62 m chodecký test pro zhodnocení maximální chodecké rychlosti. Ani 

jeden z testů nepředstavuje pro osoby s RS mírného a středního postižení žádné riziko. 

Výsledky této práce i přes malý výzkumný soubor se shodují s výsledky 

zahraničních studií a potvrzují tak HYPOTÉZU Č. 3 - Pravidelná pohybová aktivita 

povede ke zlepšení motorické zdatnosti, což se projeví ve výsledcích chodeckých testů. 

7.5 VLIV POHYBOVÉHO PROGRAMU NA EDSS, ÚNAVU A 

KVALITU ŽIVOTA 

Pro hodnocení klinických projevů RS se v současnosti v praxi nejvíce používá 

stupnice An Expanded Disability Status Scale - EDSS, popsaná Kurtzkem v roce 1995, 

velmi podrobně rozpracovává stupeň onemocnění a bere v úvahu, jaké funkční systémy 

a v jakém rozsahu jsou poškozeny. Nevýhodou této stupnice je její omezená citlivost a 

nedostatečná standardnost a spolehlivost vyšetření a bylo by vhodné doplnit další 

vyšetřovací postupy hodnotící klinické projevy nemoci. Výběr pohybových aktivit 

v této práci byl omezen na pacientky s neurologickým deficitem 1 – 4 EDSS. Důvodem 

je nutnost rozdílného přístupu v terapii různých stupňů postižení a také fakt, že naprostá 

většina studií zabývajících se pohybovou aktivitou u RS je zpracována maximálně do 
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stupně 6 EDSS (Heesen et al., 2006, Romberg et al., 2004). Stejně jako další zahraniční 

studie (Bjarnadottir, 2007; Romberg et al., 2004) ani v této práci nebylo zjištěna změna 

EDSS po pohybovém programu. 

Hodnocení únavy u RS není jednoduché. V klinické praxi se nejvíce používají 

dotazníky FAI (Fatigue Assessement Instrument) či MFIS (Modified Fatigue Impact 

Scale). FAI je stupnice pro zjištění kvalitativní i kvantitativní složky únavy. Skládá se 

29ti otázek a je použitelná i u zdravé populace. Používá se především v severských 

zemích. MFIS je stupnice pro zjištění fyzické, rozumové a psychosociální složky 

dopadu únavy. Skládá se z 21 otázek. Pro účely naší práce jsme zvolili MFIS, pro 

srovnání se zahraničními i českými studiemi. 

 Výsledky této práce ukazují na pozitivní vliv pohybového programu na dopad 

únavy na vykonávání běžných denních aktivit. Došlo k signifikantní změně celkového 

skóre (p = 0,002) a fyzické složky (p = 0,005) po proběhlém pohybovém programu. 

Tento výsledek potvrzuje závěry výzkumů (McCullagh et al., 2008; Řasová, 2004; 

White et al. 2004). 

Světoví i domácí autoři se shodují na kladných účincích správně indikované a 

prováděné pohybové aktivity na duševní stav a kvalitu života. V souladu se závěry 

studií, které uvádí, že pohybová aktivita zlepšuje kvalitu života pacientů s RS 

(Bjarnadottir et al.,2007; McCullagh et al., 2008; Petajan et al., 1996; Řasová, M., 

2007) došlo hodnocením dotazníku MSQOL-54 u většiny účastnic pohybového 

programu ke zvýšení kvality života. 

Navýšení průměrné hodnoty fyzické kvality života bylo o 5,9 % a průměrné 

hodnoty psychické kvality života byla 4,2 %. U kontrolní skupiny nedošlo k žádným 

signifikantním změnám. 

HYPOTÉZU Č. 4 - Zlepšení zdatnosti se projeví i na Kurtzkeho stupnici postižení 

(EDSS) a v hodnocení modifikované škály dopadu únavy (MFIS) a na zlepšení kvality 

života nemocných – potvrzuje signifikantní změna dotazníků MFIS i MSQOL-54 

v obou složkách, hodnoty EDSS ji ale nepotvrzují. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo potvrdit vliv pravidelné pohybové aktivity na zdatnost 

pacientů s RS lehkého a středně těžkého stupně postižení, pomocí určení tělesného 

složení a funkčními testy (chůze, dopad únavy, míra neurologického postižení).  

Pohybová intervence v rozsahu 2 – 3 hodin týdně, složená z aerobního cvičení, 

posilovacího cvičení a rehabilitačního, balančního cvičení, byla probandy 

experimentální skupiny dobře snášená a zvládnutelná. U nikoho nedošlo ke zvýraznění 

příznaků onemocnění ani jiným negativním důsledkům. 

Získané výsledky dokazují pozitivní vliv tohoto 10ti týdenního pohybového 

programu, a téměř ve všem potvrzují hypotézy stanovené na počátku programu. Tento 

pohybový program dokázal ovlivnit jak fyzický stav (tělesné složení, motorickou 

zdatnost), tak i kvalitu života nemocných RS lehkého a středního postižení. Nepodařilo 

se však prokázat účinky pohybového programu na míru neurologického postižení. 

Výsledky se shodují s ostatními doposud publikovanými studiemi zabývajícími se 

pohybovou aktivitou a jejím vlivem na zdravotní stav pacientů s RS, nelze je však pro 

malou nereprezentativní skupinu zcela generalizovat. 

Kombinovaný trénink se zdá být vhodnou formou cvičení pro pacienty s RS 

lehkého a středního postižení. 
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Příloha č. 1: Souhlas etické komise 



 

  74 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas pacienta 

Informovaný souhlas pacienta 

účastnícího se pohybového programu v rámci VŠTJ Medicina Praha 

 

Já, pan/paní ____________________________________narozen/na_______________, 

jsem byl/la informován/na řešitelem projektu Petrem Řezníčkem o podstatě, účelu a 

časové náročnosti nutné k účasti v 10ti týdenním pohybovém programu, který bude 

probíhat v prostorách Rekondičního centra, VŠTJ Medicina Praha. Obdržel/la jsem 

informační leták pro pacienty a kopii informovaného souhlasu pacienta. Byl mi 

poskytnut dostatek času k pročtení poskytnutých informací i k mému vlastnímu 

rozhodnutí o účasti. Porozuměl/la jsem obsahu programu včetně použitých metod 

měření a testů. Všechny mé položené otázky mi byly uspokojivě zodpovězeny. Jakékoli 

mé další otázky týkající se výzkumu mi budou rovněž zodpovězeny.  

Souhlasím s účastí na této studii, ale vyhrazuji si právo zrušit svoji účast kdykoli bez 

udání vysvětlení s tím, že toto mé rozhodnutí nebude mít žádný vliv na mou další účast 

ve cvičebních programech nabízených Rekondičním centrem, VŠTJ Medicina Praha. 

Souhlasím s uvedenou důvěryhodností zpracovaných údajů a také s tím, že získané 

údaje budou používány pro vědecké účely a publikovány. 

  

 ______________________________                                    _________________    

           Podpis pacienta                                                                            datum 

 

Informovala jsem dnes pana/paní _______________________________dle svých 

nejlepších schopností a způsobem který, jak věřím, vedl k pochopení  podmínek účasti 

v pohybovém programu. 

 

 

______________________ ___________________ 

              Podpis                 datum  
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Příloha č. 3: Expanded disability status scale (EDSS) 

Expanded disability status scale (EDSS) 

0 Normální neurologické funkce (u všech FS stupeň 0, u mozkového systému 

akceptovatelný stupeň 1). 

 

1,0 Žádné postižení, minimální příznaky u jednoho FS (tzn. stupeň 1, bez ohledu na 

stupeň 1 u mozkového systému). 

 

1,5 Žádné postižení, minimální příznaky u více než jednoho FS (tzn. stupeň 1 u více 

než jednoho FS, bez ohledu na stupeň 1 u mozkového systému). 

 

2,0 Minimální postižení u jednoho FS (tzn. u jednoho FS stupeň 2, u ostatních 

stupně 0 nebo 1). 

 

2,5 Minimální postižení u dvou FS (tzn. u dvou FS stupeň 2, u ostatních stupně 0 

nebo 1). 

 

3,0 Střední postižení u jednoho FS (tzn. u jednoho FS stupeň 3, u ostatních stupně 0 

nebo 1), nebo mírné postižení u tří nebo čtyř FS (tzn. u tří nebo čtyř FS stupeň 2, 

u ostatních stupně 0 nebo 1), avšak jenom chodící pacienti. 

 

3,5 Plně chodící pacient se středním postižením u jednoho FS (tzn. u jednoho FS 

stupeň 3) a jedním nebo dvěma FS stupně 2; nebo dvěma FS stupně 3; nebo pěti 

FS stupně 2 (u ostatních FS stupně 0 nebo 1). 

 

4,0 Plně chodící pacient, samostatný, aktivní alespoň 12 hodin denně i přes relativně 

těžké postižení jednoho FS (stupeň 4, ostatní FS stupeň 0 nebo 1), nebo 

kombinace nižších stupňů, převyšující limit předchozího bodového hodnocení. 

Schopen ujít bez pomoci a odpočinku asi 500 metrů. 

 

4,5 Plně chodící pacient, samostatný, aktivní po většinu dne, schopný pracovat celou 

pracovní dobu, s určitým omezením nebo potřebou minimální pomoci; 

charakterizován relativně vážným postižením jednoho FS (stupeň 4, ostatní FS 

stupeň 0 nebo 1) nebo kombinací nižších stupňů, převyšující limit předchozího 

bodového hodnocení. Schopen ujít bez pomoci a odpočinku asi 300 metrů. 

 

5,0 Chodící pacient, schopen ujít bez pomoci a odpočinku asi 200 metrů; postižení 

dosti těžké na to, aby omezilo běžné každodenní činnosti (např. pracovat po 

celou pracovní dobu bez potřeby zvláštních opatření). (Obvyklým ekvivalentem 

je stupeň 5 u jednoho FS, zatímco ostatní FS jsou stupně 0 nebo 1, nebo 

kombinace nižších stupňů, obvykle převyšující specifikaci pro hodnotu EDSS 

4,0.) 

 

5,5 Chodící pacient, schopen ujít bez pomoci a odpočinku asi 100 metrů; postižení 

dosti těžké na to, aby zamezilo běžným každodenním činnostem. (Obvyklým 

ekvivalentem je stupeň 5 u jednoho FS, zatímco ostatní FS jsou stupně 0 nebo 1, 

nebo kombinace nižších stupňů, obvykle převyšující specifikaci pro hodnotu 

EDSS 4,0.) 
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6,0 Občasná nebo trvalá jednostranná pomůcka (hůl, berle nebo výztuha) potřebná 

k překonání vzdálenosti asi 100 metrů s odpočinkem nebo bez. (Obvyklými 

ekvivalenty jsou kombinace s více než dvěma FS stupně 3+.) 

 

6,5 Trvalá oboustranná pomůcka (hole, berle nebo výztuhy) potřebná k překonání 

vzdálenosti asi 20 metrů bez odpočinku. (Obvyklými ekvivalenty jsou 

kombinace s více než dvěma FS stupně 3+.) 

 

7,0 Neschopen ujít více než 5 metrů i s pomůckami, v zásadě upoután na vozík; ve 

standardním vozíku se pohybuje sám a je schopen se z vozíku přemístit. Činný 

12 hodin denně (na vozíku). (Obvyklými ekvivalenty jsou kombinace s více než 

jedním FS stupně 4+; velice zřídka jenom pyramidové funkce ohodnocené 

stupněm 5.) 

 

7,5 Neschopen ujít více než několik kroků, upoután na vozík; při přemisťování 

z vozíku může vyžadovat pomoc, schopen samostatného pohybu na vozíku, ale 

ne po celý den; může vyžadovat vozík s motorovým pohonem. (Obvyklými 

ekvivalenty jsou kombinace s více než jedním FS stupně 4+.) 

 

8,0 V zásadě upoután na lůžko nebo vozík, nebo částečně pohyblivý na vozíku, 

většinu dne může strávit mimo lůžko; zachovává si mnohé funkce potřebné pro 

péči o sebe; obecně může používat ruce. (Obvyklými ekvivalenty jsou 

kombinace, obecně stupeň 4+ u několika FS.) 

 

8,5 V zásadě upoután na lůžko po většinu dne; částečně může používat ruce (ruku); 

zachovává si některé funkce potřebné pro péči o sebe. (Obvyklými ekvivalenty 

jsou kombinace, obecně stupeň 4+ u několika FS.) 

 

9,0 Bezmocný pacient upoutaný na lůžko; může jíst a komunikovat. (Obvyklými 

ekvivalenty jsou kombinace, většinou stupňů 4+.) 

 

9,5 Úplně bezmocný pacient upoutaný na lůžko; není schopen efektivně 

komunikovat nebo jíst (polykat). (Obvyklými ekvivalenty jsou kombinace 

s téměř všemi hodnotami 4+.) 

 

10 Smrt následkem roztroušené sklerózy. 
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Příloha č. 4: Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 

Modifikovná škála dopadu únavy (MFIS) 
 

Instrukce: Přečtěte si prosím pozorně tvrzení a zakroužkujte jedno číslo, které nejlépe 

vyjadřuje, jak často jste měli během posledního měsíce pocit, že Vás v následujících 

situacích únava negativně ovlivnila. Prosím odpovězte na každou otázku. 

 

Kvůli únavě jsem během posledního měsíce pociťovala, že… 

 

 NIKDY ZŘÍDKA NĚKDY ČASTO VŽDY 

1. Jsem méně čilá. 0 1 2 3 4 

2. Mám obtíže udržet pozornost delší 

dobu. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3. Nejsem schopna myslet jasně. 0 1 2 3 4 

4. Jsem nemotorná a nekoordinovaná. 0 1 2 3 4 

5. Jsem zapomnětlivá. 0 1 2 3 4 

6. Musela jsem si rozvrhnout tempo při 

fyzických aktivitách. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. Jsem méně motivovaná k činnostem, 

které vyžadují fyzickou námahu. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Jsem méně motivovaná účastnit se 

společenských aktivit. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9. Jsem omezená ve vykonávání aktivit 

mimo domov. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Mám potíže s udržením fyzického 

výkonu po delší dobu. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11. Mám potíže s rozhodováním. 0 1 2 3 4 

12. Jsem méně motivovaná 

k činnostem, které vyžadují přemýšlení. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. Pociťuji svalovou slabost. 0 1 2 3 4 

14. Necítím se po fyzické stránce 

v pořádku. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

15. Mám potíže s dokončením úkolu, 

které vyžadují myšlení. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

16. Mám obtíže uspořádat myšlenky při 

provádění domácích prací nebo 

v zaměstnání. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

17. Jsem méně schopná provést úkoly, 

které vyžadují fyzickou námahu. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

18. Mé myšlení je zpomalené.  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

19. Mám potíže se soustředěním. 0 1 2 3 4 

20. Mé fyzické aktivity jsou omezené. 0 1 2 3 4 

21. Potřebuji odpočívat častěji nebo 

delší dobu. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 



 

  78 

Příloha č. 5: Multiple Sclerosis Quality of Life – 54 (MSQOL-54) 

Multiple Sclerosis Quality of Life – 54 (MSQOL-54) 

 Tento průzkum se dotazuje na vaše zdraví a každodenní činnosti. Na každou 

otázku odpovězte zakroužkováním příslušného čísla (1, 2, 3, ...). 

  

1. Jak byste celkově hodnotil/a Váš zdravotní stav: 

Výborný……………………………………………………………………….1 

Velmi dobrý…………………….…………………………………………......2 

Dobrý…………………………….……………………………………………3 

Ucházející, slušný……………….………………………………………….....4 

Špatný………………………………………………………………………....5 

2. Jak se cítíte nyní v porovnání s minulým rokem? 

Mnohem lépe.………………………………………………………………....1 

Poněkud lépe………………………………………………………….…….....2 

Přibližně stejně…………………………………………………………….…..3 

Poněkud hůře………………….…………….……………………………..…..4 

Mnohem hůře………………………...………………………………...………5 

Následující otázky se týkají aktivit, které je možné vykonávat během běžného 

dne.   Označte, zda Váš zdravotní stav omezuje provádění těchto aktivit a jak 

(1 – velmi mne omezuje, 2 – trochu mne omezuje, 3 – neomezuje mne). 

3. Fyzicky náročné aktivity 

(například běh a jiné sporty, zvedání těžkých předmětů)……………....1…2...3 

4. Středně těžké aktivity 

(například pohybování nábytkem, luxování, bowling, golf)…………1…2...3 

5. Zvedání a nesení nákupu………………………………………...……1…2…3 

6. Vyjít několik řad schodů……………………………………..…..…...1…2…3 

7. Vyjít jednu řadu schodů……….………………………………….…...1…2…3 

8. Ohýbání se, klečení, podřep……………………...…………….…..….1…2…3 

9. Chůze na vzdálenost jednoho kilometru……………………………….1…2…3 

10. Chůze kolem několika bloků…………..…………………………...….1…2....3 

11. Chůze kolem jednoho bloku……………………………..…………….1…2…3 

12. Koupání,oblékání se…………..…………………………………....….1…2…3 
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Ovlivnil Váš „ fyzický“ zdravotní stav během posledního měsíce vykonávání 

práce a jiných aktivit (1 – ano, 2 – ne). 

13. Omezil délku trvání práce a jiných aktivit ………………………………...1…2 

14. Snížil schopnost uskutečnit (dokončit) činnosti, které bych si přál/a….......1…2 

15. Znemožnil mi vykonávat některé způsoby práce a jiných aktivit…….…...1…2 

16. Znemožnil mi pracovat a vykonávat jiné aktivity…….…….……………..1…2 

Ovlivnily Vaše emoce (například deprese, úzkost) během posledního měsíce 

schopnost pracovat a vykonávat jiné aktivity (1 – ano, 2 – ne). 

17. Omezily délku trvání práce a jiných aktivit ………………………….…..1…2 

18. Snížily schopnost uskutečnit (dokončit) činnosti, které bych si přál/a.…..1…2 

19. Znemožnily mi pečlivě a obvyklým způsobem pracovat 

a vykonávat jiné aktivity………………………………………………….1…2 

 

20. Ovlivnil Váš „fyzický“ zdravotní stav a emoce Vaše běžné sociální aktivity 

(s rodinou, přáteli, sousedy, partou)? 

Vůbec ne…….………..…………………………………………………….1 

Mírně…….….………………………………………...…………………….2 

Středně…….…………...…………………………………………………....3 

Docela dost…………………… ……………………………………………4 

Extrémně…...……..…………..……………………………………………..5 

 

21. Jak hodnotíte fyzickou bolest během posledního měsíce? 

Žádná…….……….…………………………..…………………………......1 

Velmi slabá…….……………………………………………………...…….2 

Slabá…….…………...………………………………..………………….....3 

Střední…………………………………………………………………….…4 

Silná…...……..…………..………………………………………………….5 

Velmi silná…...…….………..………………………………………………6 

 



 

  80 

22. Jak moc fyzická bolest během posledního měsíce omezuje Vaši normální 

schopnost pracovat (zahrnuje jak práci v domácnosti, tak venku)? 

Vůbec ne…….…………………………………………………………….....1 

Mírně…….…………………………………………………………...………2 

Středně…….…………...………….……………………...…………………..3 

Docela dost…………………………………………………………………...4 

Extrémně…...……..…………..………………………………………………5 

Následující otázky jsou zaměřeny na Vaše pocity a některé činnosti během 

posledního měsíce. Odpovědi  1 – vždy, 2 – většinou, 3 – často, 4 – někdy, 5 – 

zřídka, 6 – nikdy. 

23. Cítil/a jste se pln/a energie……...………………………....1…2…3…4…5…6 

24. Byl/a jste velmi nervózní……...………………..………....1…2…3…4…5…6 

25. Cítil/a jste, že Vám nic nedělá radost……...……………....1…2…3…4…5…6 

26. Cítil/a jste se klidný……...………………………………...1…2…3…4…5…6 

27. Měl/a jste hodně energie……...…………………………....1…2…3…4…5…6 

28. Cítil/a jste se rozmrzelý/á.…...…………………….……....1…2…3…4…5…6 

29. Cítil/a jste se vyčerpaný/á……...…………………………..1…2…3…4…5…6 

30. Byl/a jste šťastný člověk……...…………….……….……..1…2…3…4…5…6 

31. Cítil/a jste se unavený/á…….…..………………………….1…2…3…4…5…6 

32. Cítil/a jste se odpočinutý/á na ranní procházce…………....1…2…3…4…5…6 

 

33. Kolik času Váš „fyzický“ zdravotní stav a emoce ovlivnil během posledního 

měsíce Vaše běžné sociální aktivity (s rodinou, přáteli, sousedy, partou)? 

Vůbec ne…….……….……………………………………………………….1 

Mírně…….……………………………………………...…………………….2 

Středně…….…………...……………………………………………………..3 

Docela dost……………………………………………………………………4 

Extrémně…...……..…………..………………………………………………5 

Otázky se týkají obecného zdraví během posledního měsíce.                 

Odpovědi: 1 - pravda, 2 - většinou pravda, 3 – nejsem si jist, 4 – většinou není 

pravda, 5 – není pravda. 
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34. Zdá se mi, že onemocním snadněji něž jiní lidé……………...1…2…3…4…5 

35. Jsem tak zdravý/á jako ostatní lidé, které znám……………...1…2…3…4…5 

36. Předpokládám (očekávám), že se můj zdravotní stav zhorší….1…2…3…4…5 

37. Můj zdravotní stav je výborný…………………...…………....1…2…3…4…5 

Otázky se týkají pocitu úzkosti o zdraví během posledního měsíce.     

Odpovědi: 1 – vždy, 2 – většinou, 3 – často, 4 – někdy, 5 – zřídka, 6 – nikdy. 

38. Měl/a jste obavy z Vašich zdravotních problémů……….1…2…3…4…5…6 

39. Byl/a jste frustrován z Vašeho zdravotního stavu……….1…2…3…4…5…6 

40. Znepokojil Vás Váš zdravotní stav…………………….......1…2…3…4…5…6 

41. Cítil/a jste se sklíčeně z Vašich zdravotních problém……..1…2…3…4…5…6 

Otázky se týkají kognitivních funkcí během posledního měsíce.           

Odpovědi: 1 – vždy, 2 – většinou, 3 – často, 4 – někdy, 5 – zřídka, 6 – nikdy. 

42. Máte problémy se soustředěním a myšlením………….......1…2…3…4…5…6 

43. Máte problémy s dlouhodobým udržením pozornosti..……1…2…3…4…5…6 

44. Máte problémy s pamětí…………………………………1…2…3…4…5…6 

45. Upozornil Vás někdo z rodiny nebo přátel na to, že máte problémy se 

soustředěním a pamětí……………………………………..1…2…3…4…5…6 

Otázky týkající se sexuálních funkcí a pocitu uspokojení. Odpovědi: 1- žádný 

problém, 2 – malý problém, 3 – poněkud problém, 4 – velký problém. 

46. Ztráta zájmu o sex……………………………….………………...1…2…3…4 

47. Dosažení nebo udržení erekce (muž), nedostatečná lubrikace 

(žena)………………………………………………………………1…2…3…4 

48. Dosažení orgasmu ………….………………..………………….…1…2…3…4 

49. Schopnost uspokojit partnera …………………..…………………1…2…3…4 

50. Jak jste spokojený s Vaší sexuální funkcí během posledního měsíce? 

Velmi spokojený …….…………………………………………………….1 

Poněkud spokojený ………………..………………………………...…….2 

Ani spokojený, ani nespokojený….………………………………………..3 

Poněkud nespokojený ……………………..…..………………………..…4 

Velmi nespokojený.…………..……………………………………………5 
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51. Ovlivnily sfinkterové problémy během posledního měsíce Vaše běžné sociální 

aktivity (s rodinou, přáteli, sousedy, partou)? 

Vůbec 

ne…….………....………………………………………………………….1 

Mírně…….………….….………………………………...……………….2 

Středně…….…………....…………………………………………………3 

Docela dost…………………………………………..……………………4 

Extrémně…...…….………..…………………………..…………………5  

52. Ovlivnila Vás bolest během posledního měsíce radost ze života? 

Vůbec ne……..……….………………………………………………….…….1 

Mírně….….………………………………………………….,,……………….2 

Středně…….…………...……………………………………………………....3 

Docela dost…………………………..……………………………...…………4 

Extrémně…...……..……………………………………………………………5 

53. Jak byste celkově hodnotil kvalitu života. Zaškrtněte číslo v následující škále. 

 

 

 

 

 

  

 

54. Označte tvrzení, které nejlépe charakterizuje Váš celkový pocit ze života. 

Strašný…….…….…….……………...……………………………..……….1 

Neuspokojivý...………..……………………………………….…………….2 

Většinou neuspokojivý.…………………………….………………………..3 

Střídavě – někdy uspokojivý, někdy neuspokojivý….…………..…………..4 

Většinou uspokojivý…...……..………………………….………………….5 

Radostný, potěšující…........……..………….………………………………6 
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Příloha č. 6: Instruktážní DVD 


