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Souhrn: Bakalářská práce je zaměřena na diagnózu roztroušená skleróza mozkomíšní. 

Teoretická část uvádí definici, historii, epidemiologii, etiopatogenezi, průběh nemoci, 

symptomatologii, komplikace, diagnostiku, vyšetření a režimová opatření tohoto 

onemocnění. Praktickou část tvoří kazuistika, založená na třítýdenní spolupráci 

s pacientkou s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní. Obsahuje vstupní a výstupní 

vyšetření v podobě kineziologických rozborů a souhrn všech terapií s podrobným rozpisem 

aplikovaných metod a postupů. 
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Summary: This bachelor thesis is dealing with diagnosis of multiple sclerosis. Its 

theoretical part gives a definition, history and epidemiology, course of the disease, 

symptomatology, complications, diagnosis, examination and regime measures of this 

disease. The practical part is composed of casuistry based on a three - weeks work with a 

patient diagnosed with multiple sclerosis. It includes input and output examination in 

kinesiology analyses and a summary of all therapies with detailed specifications of applied 

methods and practises.  
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1. Úvod 

„Svět nás překvapuje a vzrušuje řadou záhad a fascinací, dobrých i zlých, 

dostatečně svůdných k tomu, abychom se snažili proniknout do jejich podstaty. 

Takovou je i podivná choroba – roztroušená skleróza mozkomíšní. Její poznávání 

burcuje zvědavost a umocňuje touhu její škodlivost úspěšně změnit.“ (Lenský, 2002) 

[11] 

Roztroušená skleróza mozkomíšní známá jako onemocnění s řadou mýtů a 

pověr, které vyplývají z neúplných, nedostatečných a často nepřesně vykládaných 

informací, které mohou vytvářet velmi zkreslený, děsivý a skličující obraz života 

s touto nemocí. [5] 

Tato nemoc byla dlouhou dobu záhadou i pro lékaře a to pro svou proměnlivost 

a nepředvídatelnost. Toto poznání bylo prvním impulsem při výběru této diagnózy 

ke zpracování bakalářské práce. Nevyzpytatelnost, proměnlivost a individuální 

charakter nemoci je v práci fyzioterapeuta zajímavou zkouškou jeho dosavadních 

dovedností a motivuje k bádání a novému poznání možností fyzioterapie.    

Vzhledem k tomu, že jsem se dříve s tímto onemocněním u pacientů během 

praxí nesetkala, byla pro mě roztroušená skleróza první volbou.  

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky během odborné praxe a 

uvedení teoretických poznatků o diagnóze pacienta. 

Bakalářská práce je rozdělena na část obecnou, obsahující teoretické poznatky 

a informace o tomto onemocnění. V této části práce se obecně seznamujeme 

s roztroušenou sklerózou, její historií, etiopatogenezí, průběhem, symptomatologií 

i možností léčby.  

Část speciální je postavena na základě třítýdenní spolupráce s pacientkou, 

během měsíční souvislé praxe ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na 

Klinice Rehabilitačního lékařství, v termínu od 25. 1. – 19. 2. 2010. Tato část 

podrobně popisuje průběh léčby, od vstupního kineziologického rozboru, přes 

každodenní podrobný záznam terapií až po výstupní kineziologický rozbor se 

závěrečným zhodnocením efektu vzájemné spolupráce.  
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2. Část obecná 

2.1. Definice 

Název tohoto onemocnění se skládá ze dvou pojmů. Řecké slovo „skleros“ 

znamená tuhý,  v tomto případě představuje ztuhnutí místa, které bylo napadeno zánětem. Po 

odeznění zánětu zůstane jakási jizva. Protože se zánětlivá ložiska nacházejí na různých místech 

bílé hmoty, hovoří se o roztroušené skleróze.[21] 

Roztroušená skleróza představuje víceložiskové chronické zánětlivé onemocnění 

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

jejich přímé ztrátě. V patogenezi roztroušené sklerózy se uplatňují autoimunitní 

mechanismy, při nichž dochází jednak k postižení myelinu, jednak k poškození axonů. 

Ztráta axonů je odpovědná za trvalou invaliditu u RS.[6]  

Příčinou tohoto rozpadu jsou imunologické pochody, u nichž se zdá, že jistou 

úlohu hrají dědičné faktory a faktory životního prostředí, případně též viry.[13] 

Je onemocněním, které významně zasahuje do fyzické, psychické i sociální 

oblasti života nemocného.[7] 

Je dnes již jednoznačně řazena mezi tzv. autoimunitní onemocnění, přičemž 

cílovými antigeny pro autoimunitní útok jsou antigeny myelinové pochvy obalující 

nervová vlákna centrálního nervového systému.[1] 

Roztroušená skleróza patří mezi nejběžnější příčiny chronické disability z 

neurologické příčiny u mladých dospělých. Je onemocněním, které významně zasahuje 

do fyzické, psychické i sociální oblasti života nemocného.[7] 

V učeném jazyku sclerosis cerebrospinalis multiplex, ve starší literatuře se 

někdy udává jako deseminovaná nebo polyskleróza. Zkracuje se různě: v cizině 

iniciálami MS, na Slovensku SM, u nás RS. Z tohoto monogramu u nás zpopulárnělo 

označení „ereska“, kterým označujeme nemoci i nemocného.[11] 

  

 

 

6 
 



2.2. Historie 

Jak dlouho onemocnění RS existuje, není přesně známo. Lze předpokládat, že 

existovala dávno, aniž byla a aniž mohla být rozpoznána.[11] 

První poznatky neměly žádný praktický význam pro pacienty trpící RS a ani 

nikdo z vědců příliš netušil jejich souvislosti. Představy o podstatě RS se vyvíjely 

úměrně poznatkům základního výzkumu a patologie, které si samozřejmě nelze 

představovat jako lineární událost, která by postupně objasňovala, co se u RS děje.[6] 

Pokud bychom pátrali retrospektivně po prvních popisech stavů, které ji alespoň 

připomínají, dostáváme se do 13. století na Island, kde je známa biskupská sága svatého 

Thorlakura o vikinské ženě Halle, trpící „zlou nemocí“.  Další zmínka patří svaté 

Ludvině ze Schiedamu (1380-1433) v Nizozemí. [11] 

V historii nenajdeme jen lékařské popisy choroby. Subjektivní příznaky jsou 

velmi věrně vylíčeny v deníku Augusta Fredericka dEste, který trpěl 25 let vracejícími 

se příznaky zamlženého vidění, mravenčení v končetinách, ztráty rovnováhy, obtíží 

s vyprazdňováním, nejisté chůze a hybných poruch.[5] 

Následující období od třetiny 19.stol. označujeme jako odborně popisné, 

deskriptivní. První, kdo morfologii RS viděli a označili, byli dva patologičtí anatomové, 

profesor Jean Cruveilhier a skot Robert Carswell, kteří vyobrazili a charakterizovali toto 

onemocnění. První registruje RS u žijící osoby Friedrich Theodor von Frerichs, jehož 

zásluhou je již v roce 1849 známo, že „spinální skleróza“ vyhledává více mladé lidi, 

mívá kolísavý průběh, postihuje hybnost asymetricky a vyskytuje se častěji než poruchy 

citlivosti.[11]  

S vytčením RS jako samostatné klinické nosologické jednotky je tradičně 

spojován Jean-Martin Charcot (1825-1893).[11] Až roku 1868 podal francouzský lékař 

J.M.Charcot jasný a vyčerpávající popis nové choroby, která byla do té doby často 

zaměňována především s neurologickými příznaky syfilis. Je uznáván, jako ten kdo tuto 

nemoc formuloval, osamostatnil a jeho termín sklerotická plaka jako označení ložiska 

RS se od roku 1868 používá dodnes. Jeho přičiněním vzniká roku 1869 první 

samostatná monografie o RS.[11] Charcot byl také prvním, kdo podal jasné vysvětlení, 

že neurologické příznaky souvisejí s ložisky v mozku a míše, kteří mohli tehdejší 

patologové najít a popsat.[5] 
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Co se týče našich zemí, nelze opomenout velký přínos české neurologické školy 

akademika Kamila Hennera, a dalších neurologů, kteří se nesmazatelně vtiskli do 

historie RS.[11]  

Nejstarší úvahy pokládaly RS za děj degenerativní, za důsledky toxické a 

infekční účasti. Názory na dědičnost se objevovaly i vyvracely. Pomýšlelo se na 

nedokonalé uzavření myelinových segmentů. Dlouho a silně se prosazovala cévní teorie 

vzniku. Nebylo možné přehlédnout také zvýšený sklon ke vzniku krevních výronků a 

modřin. Poměrně brzy se ujímala i teorie vadného metabolismu. Mezi další teorie patří: 

teorie infekční, teorie neuroalergie a zmínku zaslouží také syntetické, multifaktoriální 

pojetí etiologie, jehož zastánci vytýkali „hon“ za jednou příčinou.[11] 

 

2.3. Epidemiologie  

Onemocnění RS je rozšířeno po všech kontinentech, ale nestejnoměrně, nejvíce 

v tzv. mírném zeměpisném pásmu, kolem 50°severní šířky a 40°jižní šířky. V těchto 

oblastech jsou touto nemocí postiženi převážně příslušníci tzv. indoevropské rasy. Na 

všech kontinentech lze pozorovat větší výskyt v severnějších nebo naopak v jižnějších 

oblastech s ústupem prevalence směrem k rovníku.[10] 

a) Věk a pohlaví 

RS patří mezi nejběžnější příčiny chronické disability z neurologické přičiny u 

mladých dospělých. Počátek onemocnění vídáme nejčastěji mezi 20. – 40. rokem věku, 

velmi zřídka je RS diagnostikována před 10. rokem a po 60. roce věku. Jako u řady 

jiných autoimunit je vyšší výskyt u žen, v poměru přibližně 2:1. U případů s časným a 

pozdním začátkem nemoci je poměr žen vůči mužům ještě vyšší (3:1 a 2,4:1). Důvodem 

pro tento posun jsou zřejmě hormonální změny v pubertě a v menopauze. U pohlavních 

hormonů se předpokládá schopnost ovlivňovat imunitní reakce. U žen je počátek 

choroby v průměru o 1-2 roky časnější než u mužů. [11] 
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b) Rasový faktor  

Rasový faktor hraje také svou roli, vnímavost bílé rasy vůči onemocnění je největší, 

u černé rasy je vnímavost poloviční a u orientální rasy ještě nižší. Mezi bílou populací 

Jižní Afriky je prevalence velmi nízká (13/100 000 obyvatel), mezi černošskými 

obyvateli ještě nižší (4/100 000). Mezi černošskou populací severu USA je incidence 

daleko vyšší, ale nižší než u bílé populace, a má stejný geografický gradient.[6] 

c) Geografický faktor 

V Evropě je největší prevalence ve středním pásmu ve středním mírném pásmu, kde 

dosahuje až 300 nemocných na 100 000 obyvatel.[10] 

Prevalence v oblastech vyššího rizika, mezi které patří i naše republika, je nad 30 

nemocných na 100 000 obyvatel. Na severu USA, v Kanadě a v severní Evropě se 

prevalence pohybuje mezi 25-224 na 100 000 obyvatel, ve Francii mezi 25-58. Na jihu 

USA, na jihu Evropy a na většině území Austrálie se prevalence pohybuje přibližně 

mezi 5-29 na 100 000 obyvatel. Oblasti nejnižšího rizika s prevalencí pod 5/100 000 

obyvatel jsou Asie, Latinská Amerika, většina Afriky a Středního východu.[6]  

Ani pravidlo o stoupající prevalenci RS se zvyšující se zeměpisnou šířkou neplatí 

absolutně. Prevalence na Sicílii je 53/100 000 obyvatel. Geografická distribuce tak 

nevysvětluje příčinu RS. I když je tento faktor zevního prostředí nepochybný, výjimky 

z geografické distribuce jasně prokazují, že není jediným faktorem ve hře.[11]  

d) Migrace 

Výskyt onemocnění se zvyšuje se vzdáleností od rovníku. Migrace mezi oblastmi 

s různou zeměpisnou šířkou v dětském věku mění riziko onemocnění. Migrační studie, 

které se zabývaly populací přistěhovalců ze severní Evropy do Jižní Afriky a Austrálie a 

také populací přistěhovalců ze západní Indie do Anglie, naznačují, že pokud se člověk 

vystěhuje po 15. roce věku ze země s vysokým rizikem RS do země s nízkým rizikem 

RS, přináší s sebou riziko země, kde vyrostl, a naopak. Jeho potomci však již mají 

stejnou prevalenci jako jejich okolí. Zdá se, že lidé stejného etnického původu mohou 

mít velmi různou prevalenci, i když tyto původní migrační studie jsou dnes hodnoceny 

s velkou opatrností, protože jsou zatíženy řadou metodologických chyb.[6] 
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e) Virový faktor 

V určitém klimatickém pásmu se daří určité skupině virů, které sice zřejmě nejsou 

vyvolateli RS, ale které se mohou podílet na aktivaci imunitního systému, jež k rozvoji 

choroby vede. Řadu atak nemoci vidíme po virových infektech, relapsu nemoci může 

být nepochybně startován a inaparentní infekcí, která vedla k imunitní aktivaci bez 

klinických příznaků infektu.[7]  

f) Sociální a kulturní faktory  

Ovlivňují stravovací návyky a stav výživy, hygienické a zdravotní podmínky, mají 

vztah k urbanizaci a industrializaci. Všechny tyto vztahy se již dávaly do souvislosti 

s výskytem RS. Přestože byla vyslovena řada teorií o souvislosti výskytu RS s různým 

typem výživy především dietou s nízkým nebo naopak vysokým obsahem tuku, 

s lepšími hygienickými podmínkami a urbanizací, komplexnost a různorodost těchto 

souvislostí spolu s metodologickou nejednotností studií na tomto poli nedovolují 

vyslovit žádné jednoznačné závěry o jejich vlivu na epidemiologii RS. [7] 

g) Genetické faktory 

Dle Jedličky lze z geografického výskytu vystopovat především genetickou 

závislost na manifestaci choroby. Za jeden z možných genetických vlivů společný těmto 

oblastem s vysokou prevalencí se pokládá genetické ovlivnění rozšířením populace 

starých Vikingů, což však nevysvětluje všechny rozdíly v prevalenci. [10] 

Již z 19. století pocházejí zmínky o rodinách, kde RS postihuje více než jednoho 

člena. Do roku 1950 bylo identifikováno asi 85 takových rodin. To dalo základ teoriím 

o vnímavosti vůči RS. Bylo zřejmé, že RS nesleduje klasické mendelovské zákony 

dědičnosti. Přesto je jasné, že RS se vyskytuje častěji u příbuzných pacientů, než je 

tomu v ostatní populaci. Nejčastěji jsou postiženi dva sourozenci, riziko postižení 

kteréhokoli z příbuzných je však vždy nižší než 10%, což vylučuje možnost, že za 

vnímavost vůči RS je zodpovědný jen jeden gen. Zřejmě také všechny geny vnímavosti, 

o kterých se dnes uvažuje, se dědí recesivně.[7]  

Přestože nutnost genetického dispozice pro RS je nesporná, uplatní se jen za 

určitého vlivu prostředí. [6] 
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Ve vnímavosti vůči RS jsou důležité genetické lokusy, které se uplatňují v regulaci 

imunitního systému. Pozornost se soustředila na geny kódující součásti 

trinomolekulárního komplexu, které aktivují T buňky.[7] 

Vztah RS ke genetice je velmi podstatný. Při důkladném zkoumání neuniklo, že 

v příbuzenstvu se RS udává častěji. Přitom nejde o přímou dědičnost, ale o vrozený 

rodinný sklon, dispoziční náchylnost (podobně jako shledáváme u migrény, hypertenzní 

choroby, psoriázy).[6]  

Úhrnně se familiární přítěž u RS udává velmi různě, v průměru osciluje kolem 10%. 

Největší riziko posloupnosti je mezi sourozenci, více mezi sestrami a více ve vztahu 

matka – dcera než otec – syn. Jednovaječná dvojčata mají shodu RS 8krát četněji než 

dvojvaječná a než sourozenci.[11]  

Teorie „epidemie“ 

Existují některé zprávy o výskytu „epidemií“ RS v relativně do té doby izolovaných 

oblastech, kde se tato choroba nikdy nevyskytovala. Většinou jde o souvislost 

s pobytem vojenských oddílů ze zemí vysoké prevalence. Tyto zprávy by mohly sice 

udávat tušení o přenosnosti choroby, jde však o tak malá čísla, že jsou vysvětlitelná 

zlepšenou diagnostikou.[11]  

 

2.4. Etiopatogeneze 

Představy o patogenezi roztroušené sklerózy se vyvíjely od jejího popisu v 

polovině 19. století a zdaleka nejsou u konce. Zatímco poledních 10 i více let přineslo 

nesmírné množství poznatků v patogenezi, zůstává etiologie stále neznámá.[10] 

Na patogenezi RS se zcela nepochybně účastní děje zánětlivé i 

neurodegenerativní. Je možné, že jejich kombinace je individuálně rozdílná v závislosti 

na genetických faktorech i faktorech prostředí. Čím více přibývá vědeckých poznatků, 

tím je jasnější, že jediný způsob, jak ovlivnit destruktivní procesy choroby, je zahájit 

léčebný zásah včas. [15] 

Onemocnění je charakterizováno mnohočetnými zánětlivými infiltráty v CNS, 

především v bílé hmotě. V těchto infiltrátech nalézáme aktivované T lymfocyty a 
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makrofágy. V akutních ložiscích je přítomna lokalizovaná porucha hematoencefalické 

bariéry.[7] 

Aktivace autoagresivních T lymfocytů specifických pro antigeny CNS se 

předpokládá na periferii. Imunitní systém se může s antigeny CNS setkat především 

v hlubokých krčních uzlinách. Při přemnožení těchto specifických lymfocytů na druhý 

podnět dojde k jejich proliferaci, přestupu do cílové tkáně a iniciaci zánětlivého 

ložiska.[7]  

V ložisku dochází k rozpadu myelinu a ztrátě axonů. Myelin je iozonizován 

protilátkami, a je ničen jak makrofágy samými, tak jejich toxickými produkty. 

V případě snížení zánětlivé aktivity může dojít k reparaci myelinu díky aktivitě zbylých 

oligodendrocyty, které obnoví svou integritu a tvorbu myelinu, a díky přítomnosti 

prekurzorů oligodendrocyty, které mohou z blízkého okolí do léze přicestovat, dozrát 

v dospělé oligodendrocyty a podílet se na opravě myelinu.[7]  

Ničení vlastních nervových vláken v lézi je nejzávažnějším dějem při RS a není 

zcela známo, kolika mechanismy probíhá. Obnažené akutně demyelizované vlákno 

ztrácí schopnost vedení elektrického impulsu. Ztráta axonů koreluje s vývojem 

kognitivního deficitu a rozhoduje o trvalé invaliditě nemocného. [7] 

Akutní ložisko se zřejmě připravuje dlouhou dobu, měsíce před porušením 

hematoencefalické bariéry. Během několika týdnů zánětlivá aktivita v ložisku klesá a 

udržuje se dlouhodobě na jeho okraji. Může znovu vzplanout na stejném nebo jiném 

místě CNS. Ztráta myelinu, který se po opakovaném poškození již není schopen 

obnovovat, a ztráta axonů vede k vývoji atrofie CNS u pacientů s RS.[6]  

V chronické fázi nemoci se uplatňují zejména degenerativní pochody. Zánětlivé 

děje jsou spouštěcím mechanismem zřejmě jen z části, degenerace probíhá i nezávisle 

na zánětu. I zánět mění svůj charakter.[15]  

Zánět poškozuje k meningám přiléhající kortex. Poškození kúry dlouho unikalo 

pozornosti, přesto vysvětluje řadu příznaků v pozdějších stádiích RS.[15] 

Samo genetické pozadí však nestačí, přistupuje k němu ještě mnoho zevních 

faktorů, řada z nich neznámých. Za nejdůležitější se považují infekce. Ty mnohdy 
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spouštějí nejen ataku nemoci, ale i objevení se prvních příznaků, které je často vázáno 

na předchozí, většinou virový, infekt.[7]  

Dalším faktorem je stres, především chronický, který mění nastavení 

hypotalamo-hypofýzo-adrenální osy. Za další důležitý faktor se považuje vliv vitaminu 

D a jeho nedostatek. Spekulativní jsou faktory týkající se potravy obecně a hygieny.[7]  

V patogenezi RS zůstává stále mnoho otevřených otázek, které čekají na své 

odpovědi. Zvláště od čtyrech oblastí rozvíjejících se bouřlivě v posledních desetiletích 

lze očekávat některé odpovědi na tyto otázky. Jsou to: buněčná biologie, genetika, 

virologie a imunologie.[7] 

 

2.5.1 Klinický obraz, průběh nemoci 

Průběh nemoci sleduje gaussovské rozložení. Jako krajní varianty existují formy 

maligní, kdy v průběhu několika let je nemocný upoután na lůžko a může dojít i 

k úmrtí. Tato forma je provázena častými těžkými atakami s minimální mírou úzdravy a 

rychlou invalidizací.  Formy lehké – benigní, kdy i po 20 letech je nemocný mobilní a má 

jen lehkou symptomatologii. Týká se asi 20% pacientů. [1] 

Většinou však dochází během několika let k postupnému zhoršování hybnosti 

a mohou dominovat syndromy spastické, spasticko-paretické, mozečkové s těžkou 

ataxií a intenčním třesem i kombinované spasticko-ataktické.[1] 

Roztroušená skleróza může probíhat velmi různorodě. U některých pacientů se 

projevuje poměrně mírnými relapsu = zhoršení příznaků, s dlouhými mezidobími bez 

jakýchkoli příznaků = remise. U jiných zanechávají závažná vzplanutí onemocnění 

trvalé následky, ale k dalšímu zhoršení stavu nedochází. U některých postižených se od 

prvního záchvatu projevuje trvalé zhoršování, které vede již ve středním věku k 

trvalému upoutání na lůžko a k inkontinenci. Jen velmi malý počet postižených dospívá 

k invaliditě již během prvního roku onemocnění. U některých pacientů dojde k jedné 

atace a poté se nemoc neprojeví i několik desítek let. V každém případě platí, že i když 

je RS nemoc zatím nevyléčitelná, lze ji minimálně v počátečních stádiích léky dobře 

kontrolovat.[7] 
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Co má všechno vliv na průběh nemoci, není známo. Někdy pozorujeme zvrat 

choroby po letech vysloveně benigního průběhu ve velmi aktivní RS: bývá to často 

v souvislosti s těžší prodělanou infekcí, dlouhotrvajícím stresem v důsledku pracovních 

či rodinných problémů, někdy při nástupu menopauzy. Jindy se aktivita náhle zastaví a 

řadu dalších let se neurologický nález nemění. [7] 

Podle průběhu se RS dělí do čtyř skupin:  

a) Remitentní - relabující (RR)  

Asi 70% pacientů má na počátku onemocnění, tzv. remitentní průběh, tzn., že ataky 

neurologické symptomatologie jsou vystřídány obdobím klinické remise. (havrdová,rs). 

Nemoc tímto typem průběhu obvykle začíná. Zpravidla trvá několik let a je 

charakterizován atakami = relapsu, tzn. zhoršením neurologických obtíží, které trvají 

různě dlouhou dobu, od několika týdnů až po několik měsíců. Přibližně polovina 

nemocných má ze začátku velmi malé obtíže, takže necítí potřebu navštívit lékaře a 

vyhledá jej až v okamžiku, kdy přijde další, o něco těžší ataka.[7] 

Po atakách následuje částečná či úplná úzdrava (remise), jakmile dojde k obnově 

poškozeného myelinu. Mohou se vyskytnout spontánní remise, kdy se zdravotní stav 

pacienta vrátí do normálu sám, bez jakékoliv léčby. To je pravděpodobně způsobeno 

tím, že organismus nahradí ztrátu myelinu zmnožením sodíkových kanálků, anebo má 

ještě dost sil pro rychlou regeneraci myelinu. V tomto stádiu může proběhnout pouze 

jedna ataka a nemoc se i na několik desítek let klinicky neprojeví. Obecně řečeno, čím 

méně je atak a čím lehčí průběh mají, tím lepší je prognóza. Pouze toto stádium nemoci 

je dobře ovlivnitelné léky.[22]  

b) Sekundárně chronicko - progresivní  

Po určitém období atak a remisí se většinou počet relapsu snižuje a objevuje se 

pozvolný  nárust neurologického deficitu, organismus vyčerpal své regenerační 

schopnosti. Toto stádium následuje po několika letech remitentního-relabujícího 

průběhu, proto je označováno jako sekundární (RR průběh byl primární). Vzniká určitá 

míra invalidity, která ale nemusí pacienta výrazně omezovat, takže i v tomto stádiu je 

možné žít normálním životem a pracovat. Záleží na tom, které mozkové funkce jsou 

postiženy. Toto stádium nemoci je již hůře ovlivnitelné léky, proto ještě více záleží na 
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postoji pacienta, protože správnou životosprávou a cvičením lze déle udržet pacientovy 

schopnosti, např. jeho pohyblivost. [7] 

c) Primárně progresivní  

Tato forma RS se obvykle vyskytuje u pacientů, kteří onemocněli v pozdějším věku, 

mezi 40. - 50. rokem života. Dochází k pozvolnému narůstání postižení, ataky nejsou 

tak výrazně odděleny remisemi. Toto stádium RS je těžko ovlivnitelné léky, protože má 

spoustu zvláštností, s kterými si lékaři zatím nevědí rady, a protizánětlivé léky na tuto 

formu RS příliš nezabírají, protože i při mnohem nižší zánětlivé aktivitě dochází stále k 

velkému úbytku oligodendrocytů.[22] 

d) Relabující - progresivní  

Je naštěstí velmi vzácnou formou RS. Po atakách nedochází k žádné nebo jen velmi 

malé úzdravě, každé vzplanutí nemoci zanechává trvalé neurologické postižení. Toto 

stádium je zatím nejhůře léčitelné, ke slovu se dostávají veškeré dostupné léčebné 

metody, protože je velmi ohroženo zdraví pacienta. U této formy RS je hlavním cílem 

terapie zastavit postup nemoci za každých okolností.[22] 

 

2.6  Symptomatologie (klinické projevy) 

Symptomatika způsobená RS je způsobena postižením bílé hmoty zrakových fascikulů, 

kmenových struktur převážně vestibulárního aparátu kmenového, mozečkových struktur 

a jeho drah v mozkovém kmeni, senzitivních a hlavně motorických drah na všech 

úrovních, v centrum semiovale, v kapsule, v mozkovém kmeni a převážně v míše. 

Dalšími výraznými projevy choroby jsou poruchy sfinkterů a v neposlední řadě i změny 

v oblasti psychické.[10]  

Projevy postižení šedé hmoty jsou vzácné, ale nevylučují diagnózu RS. Každá 

ze jmenovaných predilekčních oblastí postižení bílé hmoty je během vývoje 

onemocnění vyjádřena v různém stupni, některá dominuje na začátku choroby – 

v prvních stádiích, jiná charakterizuje další vývoj. [10] 
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Charakteristická až patognomonická pro klinický obraz choroby je přítomnost projevů 

poškození bílé hmoty vzájemně topicky nesouvisejících, tzn., že neurologický obraz 

nelze vysvětlit postižením jednoho ložiska.[10] 

Podle symptomatiky můžeme rozeznávat různé klinické formy onemocnění. 

Rozeznáváme spinální formu při dominující postižení dolních končetin, dále cerebelární 

formu s dominujícím třesem a ataxií i dolních končetin, nebo spinocereberální formu 

s parézami dolních končetin a ataxií horních končetin nebo oční formu s výraznou 

poruchou zraku bez větších paréz. V kterémkoli stadiu průběhu nemoci můžeme najít 

nejrůznější kombinace symptomů nemoci.[10] 

Nejčastěji se vyskytující symptomy: 

a) Postižení zrakové dráhy  

Projevuje se typicky tzv. retrobulbárním neuritidou, což nemocní vnímají jako náhle 

vzniklou poruchu zraku, kterou většinou popisují jako zešednutí zrakového pole 

s neostrým vnímáním. Bývá spojena s bolestí za okem, zvláště vyjádřenou při pohybu 

bulbu. Takový stupeň poruchy se většinou spontánně upravuje během týdne nebo 

nejpozději měsíce na úplný návrat zrakové ostrosti. [7] 

Optická neuritida postihující jeden nebo oba zrakové nervy: pacient má zamlžené 

vidění až ztrátu zraku, výpadky zorného pole, někdy jen snížené vnímání ostrosti barev, 

bolest za bulbem a při pohybech bulbu. [7] 

Někdy dojde ke ztrátě zraku ve středu zorného pole, takže nemocný vidí pouze periferii 

a nikoli středem zorného pole. Úplná ztráta zraku může postihnout i celý rozsah 

perimetru. Také tento stupeň se upravuje pozvolna a většinou s určitým trvalým 

defektem. [10] 

b) Kmenová symptomatika  

Nejčastěji se projevuje centrálním vestibulárním syndromem – může se projevit jako 

akutní centrální vestibulární syndrom nebo jako pozvolna se rozvíjející vestibulární 

porucha. Akutní vestibulární syndrom může být projevem první ataky onemocnění nebo 

jedné z prvních atak. Nacházíme většinou horizontální oboustranný nystagmus, titubaci 

ve stoji a úchylku při chůzi většinou ve směru nejvíce vyjádřenou nystagmu. Úchylku 

ve stoji a chůzi nacházíme nezávisle na přítomnosti nebo na směru nystagmu. 
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Z ostatních projevů postiženého kmene udávají nemocní často diplopii, přičemž jen 

zřídka lze diferencovat okohybnou poruchu. Vzácně pozorujeme jednostrannou 

hluchotu.[10] 

c) Postižení mozkových nervů 

Okohybné poruchy, obrna lícního nervu ( parézy v oblasti postranního smíšeného 

systému – dysartrie, v konečných stadiích nemoci těžká, spojená s poruchou polykání), 

neuralgie trigeminu (často spojená se vznikem plaky na rozhraní centrálního a 

periferního myelinu těsně za odstupem nervu. [7] 

d) Mozečková symptomatika  

Projevuje se jednak ataxií, jednak intenčním tremorem. Oba obrazy můžeme vidět 

současně, ale také nezávisle. Intenční tremor nacházíme převážně na horních 

končetinách, ataxii můžeme pozorovat na horních i dolních končetinách, kde se obtížně 

odlišuje od ataxie způsobené poruchou aference. Postihuje-li ataxie převážně horní 

končetiny nebo stejnostranné končetiny, je většinou mozečkového původu. Intenční 

tremor se zezačátku projevuje jen lehkým zachvěním před cílem při zkoušce prst-nos a 

tento celkem nepatrný nález nás při výrazném nálezu na dolních končetinách může vést 

k diagnóze RS. Tremor může být někdy od začátku onemocnění velmi výrazný a může 

klinickému obrazu dominovat. (Jedlička) Ataxie spinálního původu, spojená s poruchou 

hlubokého čití, kdy pacient neví bez kontroly zraku o uložení končetiny v prostoru, 

protože vázne přívod informací z kloubních a šlachových tělísek zadními míšními 

provazci k vyšším centrům pro řízení motoriky. Chůze má pak nejistý, opilecký ráz. [6] 

e) Porucha senzitivního systému 

Projevuje se pocity brnění nebo poruchou čití nebo poruchou aferentace. Pocity brnění 

jsou nejčastějším subjektivním steskem nemocných, kteří tento pocit lokalizují do aker 

končetin, ale jeho objektivizace je nemožná. Objektivně zjistitelné poruchy citlivosti 

postihují nejrůznější oblasti těla., většinou bez přesné hranice. Nejčastější je pozvolné 

snížení citlivosti na dolních končetinách, které doprovází paraparézu nebo paraplegii, 

ale velmi často je i při těžkém motorickém deficitu taktilní čití normální. Vždy jde o 

nesystematický nález, protože je způsoben více ložisky v míše. Nejvýznamnější 

poruchou senzitivního systému je porucha aferentace postihující převážně dolní 
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končetiny a způsobující jejich ataxii. Ataxie může být jedinou příčinou subjektivně 

udávané poruchy chůze. [10] 

Parestezie = nepříjemné pocity mravenčení, píchání, pálení s poruchou citlivosti nebo 

bez ní, bez jasné kořenové či periferní distribuce obtíží. Jde o velmi časté a také 

bagatelizované a přehlížené obtíže, a to jak lékařem, tak i pacientem, hodnocené 

nejčastěji jako neurotické nebo vertebrogenní. [7] 

f) Postižení pyramidové dráhy.  

Projevuje se zvýšenými reflexy a tzv. pyramidovými iritačními jevy, ale také spastickou 

a – což je nejvýznamnější – parézami (centrální). Charakteristickým nálezem pro RS je 

lehká paréza jedné končetiny a pyramidové iritační jevy a na druhé, neparetické 

končetině. Spasticita se vyvíjí většinou až v průběhu řady let trvání onemocnění. 

Spasticita u těžkých paréz vede k nevratným změnám jako je vývoj kontraktur a atrofií 

z inaktivity. Spasticita i u lehkých paréz bývá provázená bolestivými spazmy, často 

nočními. (Havrdová, RS) Během vývoje onemocnění se parézy stávají dominantním 

projevem choroby a postihují převážně dolní končetiny ve smyslu spastické paraparézy 

až paraplegie. V dalším vývoji postihne i horní končetiny, nejprve akrálně, takže přes 

obraz triparézy se vyvine kvadruparéza až kvadruplegie.[10] 

g) Svalové atrofie 

Poměrně často se s nimi setkáme u dlouhotrvajících stavů. Nejčastěji postihující 

interoseální svaly ruky s normálním nálezem na EKG. Někdy pozorujeme 

proporcionální atrofie svalstva na celé paretické končetině. [10] 

h) Poruchy sfinkterů  

Mohou být velmi malého stupně, takže nemocnému jen znepříjemňují život, ale naopak 

mohou být i dominantními potížemi nemocného. Nejčastěji jde o poruchu ovládání 

močení pod obrazem tzv. urgentního močení. Nemocný se musí při prvním nutkání jít 

co nejrychleji vyprázdnit, jinak by mohlo dojít k inkontinenci, která však skoro nikdy 

není úplná. Tato nucení mohou nemocného obtěžovat velmi často, mnohokrát během 

noci a někdy i několikrát za hodinu. Závažnější poruchou je retence moče. Nemocný se 

nevyprázdní úplně a reziduální moč může být zdrojem uroinfekce. Porucha 

vyprazdňování stolice se projevuje většinou zácpou, výjimečně inkontinencí. [ 
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i) Poruchy v sexuální oblasti 

U mužů se vyskytuje porucha v 75% případů, u žen v 50%. Jde především o poruchy 

erekce, předčasnou ejakulaci, mužskou impotenci. U žen nejčastěji o problém spasticity 

adduktorů, hypestezie v oblasti genitálu a neschopnosti dosáhnout orgasmu.[7] 

j) Vertigo 

Jedná se o nejčastější kmenovou poruchu, provázenou někdy nauzeou a ztěžující 

pacientovi pohyb v prostoru. Objektivně nalézáme příznaky centrálního vestibulárního 

syndromu, tedy neharmonické úchylky (nezávislé na poloze hlavy), nystagmus není 

vždy přítomen. Jak pocit skutečné závrati s točením hlavy, tak pocit nejistoty v prostoru 

výrazně omezuje dosah pacientovy samostatné chůze, někdy i znemožňující vycházení 

z bytu, a to i při zachovaných motorických funkcích.[6] 

k) Únava 

Únava je u nemocných s RS jeden z nejčastějších a nejvíce omezujících (hlavně 

v počátečních stadiích onemocnění) příznaků. Vzhledem k tomu, že jde o velmi odlišně 

prožívaný příznak, lze jej velmi obtížně objektivizovat. Primárně se na jejím vzniku u 

RS podílí poruchy vedení demyelinizovaným axonem, snížené množství axonů, 

mediátory zánětu, abnormální koaktivace agonistů a antagonistů, dysfunkce 

autonomního nervového systému, porucha náboru alfa motoneuronu a snížený 

metabolizmus frontálního laloku. Sekundárně se na vzniku únavy u RS podílí aerobní a 

svalová dekondice, respirační svalová slabost a bolest, komorbidita (například infekční 

onemocnění, anémie, hypo- nebo hypertyroidizmus, kardiovaskulární, pulmonální, 

ledvinová, jaterní onemocnění), medikamentózní léčba (například antispastika, 

analgetika, antikonvulziva, antidepresiva), deprese, poruchy spánku, vlivy zevního 

prostředí (hlavně zvýšená teplota). Únava často znemožňuje nejenom vykonávat běžné 

denní aktivity, ale i aktivní účast na rehabilitačním procesu (transport, intervence. [17] 

Únava může interferovat s rodinným životem pacienta, pracovními a sociálními 

aktivitami, téměř ¼ pacientů považuje únavu za svůj nejtěžší symptom, ¾ pacientů ji 

považují za jeden ze tří nejvíce invalidizující symptomů své choroby. [7] 
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l) Kognitivní poruchy  

Objevují se s postupujícími chorobným procesem, ojediněle jsou patrny na začátku 

nemoci. Týkající se ponejvíce paměťových funkcí a soustředění. Na etiologii těchto 

poruch se podílejí jednak ztráta axonů v asociačních oblastech mozkových hemisfér, 

jednak narušená neurotransmise, která může být způsobena přítomností některých 

protizánětlivých cytokinů.[7] 

m) Paroxysmální symptom 

Tzv. Décharge électrique (Lhermittův příznak) – pocit projetí elektrického proudu při 

předklonu hlavy, event. s parestéziemi do končetin, je důsledkem podráždění ložiska 

v krční míše.[6] 

Uhthoffův fenomén je zhoršení existujících nebo již vymizelých příznaků fyzickou 

námahou. Tonické záchvaty (spazmy) postihují jako bolestivá křeč bez poruchy vědomí 

většinou svaly poloviny těla, mají krátké trvání a objevují se několikrát denně.[6] 

n) Epileptické záchvaty 

Nejčastěji jacksonské motorické záchvaty, méně generalizované záchvaty typu grand 

mal se u pacientů s RS mohou také vyskytnout, nejčastěji souvisejí s vývojem plak 

v podkorové oblasti. Obtíže jsou často spouštěny pohybem.[7] 

 

2.7  Diagnóza 

Pro diagnózu je nejdůležitější klinický obraz a průběh. Pro jistou diagnózu se 

vyžadují alespoň dvě ataky a průkaz dvou různě lokalizovaných ložisek. Nejsou-li 

splněna tato kritéria, je diagnóza jen pravděpodobná, což je časté po první atace, kdy 

může být i několikaletá remise, nebo u akutní diseminované encefalitidy.[16]  

Diagnosticky nejdůležitější je vyšetření MR, které prokáže vícečetné 

demyelinizační plaky, diseminovaná ložiska. Likvor bývá často abnormální, může být 

lehká pleocytóza i zvýšení bílkovin. Důležitým nálezem je především zvýšení gama-

globulinů, zvláště frakce IgG. Při imunoelektroforéze likvoru lze prokázat, že gama-

globulinová frakce není homogenní, ale v alkalické frakci se vytvářejí oligoklonální 

proužky, které reprezentují protilátky produkované několika klony plazmatických 
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buněk, a přestože nejsou zcela specifické, jsou častým a významným nálezem u RS. 

Vyšetření evokovaných potenciálů může podpořit diagnózu průkazem klinicky 

latentních ložisek.[16]  

 

2.8  Komplikace 

Nejčastější komplikací RS jsou infekční onemocnění. Je to jednak díky 

některým terapeutickým postupům, které mohou vést k potlačení obranných schopností 

jedince s RS a jednak díky nespecifické aktivaci imunitního systému pacienta při 

banálních infektech. Tím mohou být aktivovány i specifické T lymfocyty, zodpovědné 

za vlastní onemocnění. Procesy vedoucí k dějům potřebným pro boj s vyvolatelem 

infekčního onemocnění mohou stejnou cestou vést k aktivaci vlastní RS, při chronickém 

zánětu pak k trvalému udržování aktivity nemoci s následnou rychlejší invalidizací 

pacienta.[7]  

Pacient s RS také většinou neumírá v důsledku vlastní RS, ale v důsledku 

infekčních komplikací (nejčastěji chronické pyelonefritidy, pneumonie nebo dekubitální 

sepse). Na infekční onemocnění je tedy u každého pacienta s RS nutno myslet, aktivně 

po nich pátrat a adekvátně je řešit. Dalšími komplikacemi, týkajícími se převážně 

pozdních stádií choroby, jsou kontraktury při spastických parézách. Často brání 

dostatečné hygieně, jindy mohou přispívat ke vzniku dekubitů. Se zlepšením péče o 

pacienta vídáme nyní sice méně dekubitů než dříve, představují však stále závažnou 

komplikaci těžkého hybného postižení. Komplikacemi spasticity, zvláště pokud 

postihuje končetiny asymetricky, jsou vertebrogenní  a kloubní obtíže 

z nefyziologického a asymetrického zatěžování hybného aparátu.[7] 
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2.9  Diferenciální diagnostika 

2.9.1 Definice ataky a progrese 

Ataka je definovaná vznikem nových nebo zhoršením již existujících neurologických 

příznaků, které trvají alespoň 24 hodin a nejsou spojeny s probíhající horečnatou 

infekcí. Progrese je definovaná trvalým zhoršením objektivního neurologického nálezu, 

který trvá 3-6 měsíců. To ovšem nevylučuje možnost zlepšení po protrahované atace.[7] 

2.9.2 Diferenciální diagnostika 

Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit především: 

a) všechny chirurgicky řešitelné choroby (nádory, výhřezy plotének, kompresivní 

fraktury obratlů, cévní malformace) 

b) jiná autoimunitní postižení CNS (vaskulitidy, chronická zánětlivá onemocnění) 

c) neuromyelitis optica  

d) genetická a metabolická onemocnění, která jsou diferenciálně diagnostikovaným 

problémem při primárně progresivním průběhu (havrdová, 3.vydání) 

e) borelióza 

f) lupus erythematodes 

Na počátku choroby je nejdůležitější vyloučit všechny chirurgicky řešitelné přířiny 

pacientových obtíží. To jsou v prvé řadě nádory, z nichž nejčastěji nádory kmene a 

míchy imitují RS. Výhřez vysoké krční ploténky nebo hrudního disku imituje míšní 

symptomatologii RS a mlže být zaměněn s primárníě progresivní RS. Výhřez hrudní 

ploténky způsobí spastickou paraparézu dolních končetin. Arteriovenózní mozkové i 

míšní malformace mohou svými přechodně se vyskytujícími příznaky vzbudit podezření 

na RS.[10]  

Některá další autoimunitní onemocnění, jako jsou cerebrální vaskulitida a SLE, 

mohou svou neurologickou symptomatologií připomínat RS. Ze zánětlivých nemocí 

připadá v našich podmínkách v úvahu především neuroborrelióza. Z cévních 

onemocnění se mohou v diferenciální diagnostice uplatnit mnohočetné mozkové 

emboly, trombocytopenické purpury a cerebrovaskulární onemocnění při hypertenzi.[7]  
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Někdy bývá obtížná diagnostika proti míšním varixům. Na jejich přítomnost nás 

upozorní nález v likvoru se zvýšenou hladinou albuminů a jednoložiskový klinický i 

laboratorní nález.[10] 

Významným bodem při stanovení diagnózy RS je vyloučení jiných neurologických 

onemocnění. Častá je diferenciální diagnóza proti borelióze. Tu lze prokázat zjištěním 

intratekální produkce protilátek proti borrelii při jinak velmi podobném klinickém 

obrazu. Opakovaně se stane, že produkci protilátek prokážeme pouze jednou a v dalším 

se onemocnění vyvíjí jako RS. Pak nelze rozhodnout, zda jde o i nadále o boreliózu, 

nebo zda jde o RS navozenou nespecifickou superinfekcí borrelie na začátku 

onemocnění.[10] 

Dosti vzácně uvažujeme o možnosti onemocnění lupus erythematodes. Toto podezření 

vyslovíme tehdy, když nacházíme známky systémového onemocnění, tedy nikoli pouze 

onemocnění CNS. Nacházíme zvýšenou sedimentaci, v séru zvýšené hodnoty IgG a 

v eulogickém vyšetření protilátky proti nukleárnímu faktoru. Na toto podezření musíme 

zvláště pamatovat při přítomnosti postižení jiných systémů, kloubů, serózních blan, 

gastrointestinálního systému, srdce, plic a ledvin a při výrazných psychotických 

projevech.[10] 

Při pochybnostech v diagnóze RS či při zavádějících výsledcích pomocných vyšetření 

by měl být pacient odeslán do specializovaného centra pro RS.[6] 

 

2.10  Komplexní rehabilitační léčba 

V rehabilitaci se využívá multidisciplinárních strategií ke zvýšení funkční 

nezávislosti, prevenci komplikací a zlepšení kvality života nemocných. Jde o aktivní 

proces, který pomáhá lidem k zotavení, k zachování optimální fyzické, smyslové, 

intelektové, psychické a sociální úrovně funkcí a k dosažení co nejvyšší úrovně 

nezávislosti navzdory omezení, které onemocnění způsobuje. [16] 

Rehabilitace by měla být u nemocných s RS zahajována již při stanovení 

diagnózy, tedy mnohdy dříve, než dojde ke klinickým projevům onemocnění. V tomto 

období by měla rehabilitace spočívat především ve vzdělávání a informovanosti 

nemocných o možnostech udržení zdraví, možnostech udržení psychické i fyzické 
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kondice a možnostech ovlivnění únavy. S postupem onemocnění má rehabilitace stále 

větší význam a důraz je kladen na rehabilitační intervence (stimulace ideální funkce, 

symptomatická léčba, usnadnění běžných denních aktivit, doporučování kompenzačních 

pomůcek, úprava prostředí, strategie, jak zabránit poranění a rozvoji komplikací).[17]  

Od počátku onemocnění je potřeba motivovat nemocné k aktivnímu zapojení do 

řešení jejich zdravotní situace i sociálního začlenění.[17] 

Z počátku onemocnění převažuje léčebná rehabilitace – fyzioterapie, 

ergoterapie, psychologie, logopedie a zajištění prostředků zdravotnické techniky. S 

průběhem onemocnění má stále větší význam sociální, pedagogická a pracovní 

rehabilitace. Ačkoliv každá rehabilitační intervence může mít relativně krátké trvání, v 

průběhu onemocnění se opakuje, jde tedy o neustálý, multidimenzionální, dynamický 

proces. Rehabilitační cíle by měly být stanovovány na základě vyšetření a po ukončení 

intervence zkontrolovány, aby bylo možné hodnotit úspěšnost dosažení cílů a stanovit 

nové cíle. Roztroušená skleróza je velice variabilní onemocnění. Jeho projevy se liší jak 

mezi jednotlivci, tak v průběhu onemocnění. Proto je potřeba vypracovat individuální, 

realistické, flexibilní, na problém orientované cíle.[16] 

Rehabilitační proces mohou významně komplikovat některé příznaky 

roztroušené sklerózy, především únava, deprese a kognitivní poruchy.[7] 

2.10.1 Rehabilitace v jednotlivých fázích onemocnění 

Fáze diagnostiky nemoci 

V okamžiku, kdy se pacient dovídá, že onemocněl roztroušenou sklerózou, 

zažívá velký šok, zoufalství a pocity beznaděje a výrazně se snižuje jeho schopnost a 

ochota přijímat jakékoliv informace. Pacient potřebuje především dostatečné množství 

kvalifikovaných a pravdivých informací o nemoci, aby s ní mohl začít účinně 

bojovat.[16]  

Fáze časná  

V této fázi je kromě léčby medikamentózní důležité rovněž časné zahájení léčby 

pohybové, aby se zabránilo vzniku bludného kruhu, který se zákonitě vytvoří po 

stanovení diagnózy RS.[16] 
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Pohybová aktivita je prostředkem k obnovení kondice a může zabránit 

negativnímu vývoji. Při velké osobní motivaci lze navíc i zvýšit kvalitu života pacienta. 

Další důležitou součástí léčby v této fázi je odborně vedená fyzioterapie na 

neurofyziologickém podkladě, která využívá plasticity mozku a podporuje adaptační 

změny v centrálních nervových strukturách. V počátečním stadiu choroby může tímto 

způsobem přispívat k obnovení porušených funkcí.[17] 

Fáze pozdní  

Během vývoje onemocnění ztrácí CNS schopnost obnovy funkcí, čímž postupně 

dochází k trvalým projevům neurologických příznaků. Rehabilitační péče se zaměřuje 

na obtíže spojené s poruchami hybnosti, chůze a stability, léčbu spasticity, 

neurogenních dysfunkcí dolních močových cest, sexuálních a emotivních poruch. 

Pracovní a sociální problémy jsou řešeny se sociálním pracovníkem a stále zůstává 

významná role psychologa eventuálně neuropsychologa při výskytu poruch pozornosti, 

paměti, učení a dalších kognitivních obtíží. Léčba ambulantní je v případě nutnosti 

doplněna hospitalizací na lůžkovém neurorehabilitačním oddělení. Velkým přínosem je 

odborná pomoc ergoterapeuta a výběr vhodných kompenzačních pomůcek.[17] 

Fáze progrese nemoci 

S progresí nemoci se výrazně snižuje nezávislost a soběstačnost pacienta a 

významně stoupá role rodiny, osobního asistenta a podíl péče rehabilitačně - 

ošetřovatelské. Zvyšuje se požadavek na zajištění co nejvyšší možné kvality života.[16] 

 

2.11  Laboratorní a instrumentální vyšetření 

Tato vyšetření nabyla v posledních letech při stanovení diagnózy RS nesmírně 

na významu, zvláště na začátku choroby při ne zcela vyhraněném klinickém obrazu. I 

v pozdějších stadiích. I v pozdějších stadiích, kdy podmínka víceložiskovosti klinického 

obrazu není zcela splněna, jsou přímo patognostická.[10] 

RS je diagnóza především klinická, kterou lze laboratorními vyšetřeními 

podpořit. Stále platí pravidlo, že jde o chorobu, která má své léze rozeseté v čase a 

prostoru.[7] 
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2.11.1 Vyšetřovací metody vedoucí k stanovení diagnózy RS 

1) Magnetická rezonance – MRI ( toto je zobrazovací meetoda) 

Tato metoda přinesla revoluční zvrat v nahlížení na RS, protože umožnila 

vizualizaci zánětlivých ložisek a sledování jejich dynamiky.[7] 

MRI je pro nemocného nezatěžující, je vyšetřením první volby při snaze o potvrzení 

klinického podezření na tuto chorobu. Kromě neinvazivnosti má výhodu nesmírné 

citlivosti, je schopna zobrazit mnoho ložisek nemoci (plak) klinicky zcela němých, ale 

obraz nemusí být zcela specifický. Do určité míry specifická je lokalizace ložisek, která 

postihuje převážně periventrikulární bílou hmotu, v prvé řadě corpus callosum. Mimo to 

jsou ložiska roztroušena difuzně v bílé hmotě hemisfér i subkortikálně, kde je lze jen 

těžko odlišit od změn vaskulárního původu.  Pro RS je mimo perikalózní prognostická 

lokalizace v zadní jámě, v kmeni a mozečku a v krční míše. Nesmírná výhoda MRI je 

možnost opakování po řadě měsíců, kde i při ne zcela jasných obrazech nám objevování 

nových, klinicky němých plak ukáže i aktivitu choroby a odliší pozánětlivé změny.[10] 

2) Vyšetření mozkomíšního moku 

Velmi cenné vyšetření, ale pro nemocného přinejmenším nepříjemné. Vyšetření likvoru 

nás informuje v prvé řadě o stavu hematoencefalické bariéry zjištěním množství celkové 

bílkoviny nebo jemněji výpočtem průniku albuminu do likvoru. Hodnota celkové 

bílkoviny bývá často mírně zvýšena, hodnota přes 1,5 g je podezřelá z jiné etiologie. 

Významné je vyšetření cytologické, které ukáže počet buněk a jejich kvalitu. Zvýšený 

počet lymfocytů nad 12/3, který někdy dosahuje několika desítek a výjimečně stovek, 

nás velmi citlivě informuje o akutnosti procesu. Vyšetření izoelektrickou fokusací 

rozdělí bílkovinné spektrum v gama-pásmu na jednotlivé segmenty, tzv.oligoklonální 

proužky. Tyto pruhy se nacházejí jak v séru, tak v likvoru, ale specifická je přítomnost 

některých z nich pouze v likvoru a nikoliv v séru. Za průkazný nález se pokládají 2 

pruhy v likvoru, které nejsou patrny v séru. Toto vyšetření je pozitivní u 90% 

nemocných s RS již na počátku choroby. Diagnózu RS může potvrdit a při negativitě 

prakticky i vyloučit.[10]  
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3) Elektrofyziologické vyšetření evokovaných potenciálů (EP)  

Zrakových, sluchových, somatosenzorických a motorických významně doplňuje 

klinické vyšetření, protože může ukázat i ta postižení bílé hmoty, která klinicky nejsou 

patrná. Zrakové evokované potenciály (VEP) ukazují prodloužení zvláště vlny P100, 

což svědčí pro demyelinizační proces zrakového nervu. Toto vyšetření je pozitivní u 

velkého počtu nemocných. Svědčí pro proběhlou retrobulbární neuritidu. Vyšetření 

sluchových kmenových potenciálů BAEP je většinou méně citlivé. Somatosenzorické 

evokované potenciály (SSEP) testují funkci senzitivní dráhy. Prodloužené latence 

v určitých úsecích, hrudním, krčním a hemisferálním, potvrzují víceložiskovost 

postižení bílé hmoty CNS. Metoda magnetické stimulace motorické dráhy (MEP) velmi 

citlivě demonstruje, ve kterém úseku je tato dráha porušena, což z klinického vyšetření 

není vždy patrné. [10] 

2.11.2 Funkční hodnotící stupnice  

Stupeň invalidity u RS pacientů se stanovuje podle několika hodnotících stupnic, 

z nichž nejpoužívanější je EDSS (Expanded Disability Status Scale - Rozšířená stupnice 

stavu invalidity), která je nazývána také Kurtzkeho stupnice. Další často používanou 

hodnotící škálou je NRS (Neurologic Rating Scale - Neurologická hodnotící stupnice), 

která je známa jako Scrippsova stupnice.[22]  

EDSS je zdokonalená škála DSS (Disability Status Scale), kterou Kurtzke 

popsal v roce 1955. EDSS hodnotí ve vztahu k RS zhoršení osmi funkčních systémů. 

Skóre zjištěná pro jednotlivé funkční systémy jsou pak využita ke stanovení celkového 

skóre invalidity, jež se stanovuje po půl bodech na stupnici 0 - 10 (s výjimkou intervalu 

mezi 0 a 1). V tomto systému představuje hodnota 0 normální neurologický nález, 

zatímco hodnotou 10 se označuje úmrtí v důsledku RS; každý půl bod je definován na 

základě schopnosti chůze a vykonávání běžných denních aktivit i kombinace hodnot 

skóre jednotlivých funkčních systémů. Jako trvalé a nevratné se hodnotí zhoršení 

invalidity tehdy, když zvýšení skóre o 1,0 nebo více přetrvává minimálně 6 měsíců.[22]  

Nevýhodou EDSS je např. značný důraz kladený na schopnost chůze nebo 

relativně malá citlivost vůči zhoršení kognitivních funkcí.[22]  
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Ve stupnici NRS je normální neurologická funkce hodnocena nulou, stupně 1+, 

2+, 3+ a 4+ představují zlepšení funkčního stavu, zatímco stupně -1, -2, -3 a -4 jeho 

zhoršení.[22]  

Stupnice zahrnuje též hodnocení kognitivních schopností a nálady. Nenahrazuje 

EDSS, spíše ji doplňuje.[22] 

 

2.12  Poruchy v psychické sféře  

Výskyt depresivních poruch je u nemocných s RS vyšší než v ostatní populaci 

obecně i než u pacientů s různými chronickými interními či neurologickými 

onemocněními. [17] 

 Jsou dvojího druhu. Jde jednak o poruchu efektivity, jednak o snížení intelektu. 

Porucha efektivity se projevuje většinou projevy dobré nálady, smíchem, který není 

zcela vždy adekvátní nebo motivovaný, je však střídaný pláčem. Výjimečně jde o 

euforii, která pak bývá spojena se snížením intelektu. Mnohem častější je afekt pláče, 

někdy zcela neovladatelného při jakémkoli dotazu. Velmi často pozorujeme deprese 

s pocitem beznaděje. Snížení intelektu většího stupně je zcela výjimečné. U některých 

osob lze pozorovat změnu osobnosti, spíše však vlivem změněného postavení v rodině a 

ve společnosti.[10] 

Deprese provází některou fázi nemoci až poloviny pacientů. Lze ji považovat za 

běžnou reakci na chronické progredující nevyléčitelné onemocnění, množí se však 

poznatky, ukazující, že jde o následek vlastního chorobného procesu. Deprese u RS má 

trochu jiný charakter – je v ní méně sebekriticismu a více hněvu, starosti a 

podrážděnosti. Je daleko častější než deprese u nervosvalových onemocnění srovnatelné 

tíže. Nekoreluje ani s délkou trvání nemoci, ani se stupněm postižení. Přechodně se 

může objevit v souvislosti s léčbou vysokými dávkami steroidů. Sebevražednost 

pacientů s RS se pohybuje mezi 2-3%, což je signifikantně více než v běžné 

populaci.[7] 

Pohybová aktivita přímo souvisí s činností centrálního nervového systému, tedy 

i s intelektem a psychikou, jako nejvyšší úrovní řídícího procesu. Je známé, že psychika 

ovlivňuje pohybový projev člověka. Například nervozita či strach zhoršují koordinaci 
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pohybu anebo špatná nálada vede k nechuti cokoliv dělat. Naopak pohybová aktivita 

zpětně ovlivňuje i psychické procesy. Je to dáno tím, že pohyb vede k tvorbě látek 

(endogenních opioidů), které mají vliv na prožitky a pocity lidí.[17] 

Psychoterapie nedokáže sice tyto vedlejší faktory odstranit, může však pomoci 

pacientovi najít k nim jiný postoj, eventuálně některé faktory změnit, najít motivaci 

k rekvalifikaci, k lepšímu rehabilitačnímu programu či alespoň ke spolupráci se 

svépomocnou skupinou.[7] 

 

2.13  Dieta a režimová opatření 

Léčba režimová a správná životospráva jsou také klíčem k léčbě roztroušené 

sklerózy, vzhledem k existenci určitých provokačních faktorů. Platí základní zásada: 

žádná nadměrná psychická nebo fyzická zátěž, veškerou činnost provádět jen do 

prvních příznaků únavy. Ataku může vyprovokovat interkurentní infekce, proto je nutno 

se chránit před prochlazením a nákazou. Každé i banální infekční onemocnění je nutné 

léčit klidovým režimem a nepřechodit. Pracovní schopnost bývá často snížena, záleží na 

klinickém stavu pacienta a stupni neurologického deficitu. Někdy nebývá pro 

nemocného problém práce sama, ale doprava do práce. U každého je nutno řešit vždy 

situaci individuálně a s komplexním přístupem. Provokujícím faktorem může být u žen i 

gravidita a porod. Proto je třeba vždy ženu upozornit na možnost zhoršení nebo 

provokaci další ataky, a pokud žena přesto chce mít dítě, je třeba, aby gravidita proběhla 

ve fázi remise. Je třeba vzít v úvahu i větší zátěž ženy po porodu, a proto je nutno 

posoudit celou rodinnou situaci.[16]  

Dostatečná péče o fyzickou kondici pacienta od počátku choroby je zcela 

zásadní pro kvalitu života pacienta. K péči o fyzickou kondici patří i přiměřená 

hmotnost a vyvážený stravovací režim. V potravě by mělo být dostatečné množství 

bílkovin a přirozených vitaminů a vlákniny (především zelenina). Sacharidy (včetně 

skrytých –mouk, těstoviny, rýže, brambory), stejně tak jako živočišné tuky, by měly 

tvořit minimální podíl potravy. Pacient by se měl aktivně vyhýbat možnosti infektů. 

Otužování lze doporučit. V případě opakovaných infekcí je nutno probrat s imunologem 

nejefektivnější režim. Očkování je kontroverzním tématem u RS. K očkování pacientů 
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s RS přistupujeme  velmi odpovědně. Porovnáváme riziko možné infekce s rizikem 

vakcinace.[7] 

Konzumovat lehkou stravu, zachovávat a podporovat pravidelné vyprazdňovácí 

návyky, mít dostatek odpočinku a spánku.[21]  

Správné zásady životního stylu s diagnózou RS: 

  Živočišné a nasycené tuky v omezeném množství, lépe vůbec  

  Z mléčných výrobků pouze kozí či ovčí mléko, případně nízkotučné jogurty  

  Vynechat rafinované uhlohydráty (bílý chléb, bílá rýže, koláče, sušenky)  

  Nesladit  

  Naopak používat oleje, které dodávají nutnou kyselinu linolovou  

  Pokud je zjištěna alergie na lepek, je nutno dodržovat bezlepkovou dietu  

  Vhodné jsou ryby, tak 3 x týdně  

  Často se doporučuje jíst tmavou zeleninu, zeleninové saláty a luštěniny  

  Dobré jsou ořechy,semínka a lněné semínka, zejména jejich olej  

  Maso v omezeném množství a jen libové  

  Pít alkohol ve výjimečných případech a v malém množství, nekouřit [21] 

 

2.14  Organizace a humanitní činnost 

Unie Roska  

Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a 

plnohodnotný život. Ve své činnosti navázala na spolky Roska, které v ČR vznikaly od 

roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis společnost je aktivním členem mezinárodní 

federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je svépomoc 

postižených přitom ji realizujeme také v samostatných regionálních Roskách s využitím 

iniciativy „zdola". Sdružení má celorepublikovou působnost ve všech 14 krajích ČR a 

má více než 3 300 členů.[23]  
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Realizované programy jsou např.:  

 zajišťování akcí ke Dni roztroušené sklerózy v České republice tj. k 25. 6., 

 provozování MS Center Roska v Praze, Brně, Ostravě, Vsetíně, Ústí n. L. a 

Kroměříží pro specifické potřeby lidí s RS. Je to např. informační, poradenské a 

kontaktní místo, cvičební místnost, prostory pro internetový PC klub, jazykové a 

další kurzy apod.,  

 sociální práce včetně kompletního sociálně a pracovně právního poradenství 

včetně konkrétní pomoci, 

 přímá realizace ozdravných akcí, tj. zahraničních a domácích rekondičních 

rehabilitačních pobytů, rehabilitačních cvičení, plavání a hipoterapie, 

 pořádání víkendových zahraničních tematických zájezdů, 

 pořádání konferencí a výstav,  

 vydávání knižních publikací, audio a video CD v edici Roska, 

 vydávání celostátního časopisu Roska, informačního zpravodaje Roska plus, 

osvětových edukačních poznávacích brožur a regionálních tiskovin, 

 v rámci edukace výchova cvičitelů na vlastním akreditovaném vzdělávacím 

pracovišti, realizace odborných přednášek a seminářů, 

 zajištění kompletního informačního servisu, 

 aktivní spolupráce s lékaři, 

 mezinárodní spolupráce, 

 klubová činnost.[23] 

Dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou roztroušené sklerózy a slouží 

jako zdroj informací a pomocná ruka pro nemocné: [22] 

a) CEROS o.p.s. 

http://www.ceros.cz 

Poskytování neurorehabilitační péče pro nemocné s RS. 

PhDr. Kamila Řasová Ph.D. 

b) Sdružení mladých sklerotiků 

http://www.klubsms.cz  

c) Pomocné tlapky 

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v 

únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. 

31 
 

http://www.ceros.cz/
http://www.klubsms.cz/


Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně 

postiženým. 

http://www.pomocnetlapky.cz  

d) První krok - databáze informací a služeb, potřebných pro občany se 

zdravotním postižením, na Internetovém informačním centru 

www.prvnikrok.cz  

http://www.prvnikrok.cz  

e) Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami 

http://www.helpnet.cz  

f) Meyra 

- vozíky a rehabilitační prostředky pro děti a dospělé 

http://www.meyra.cz  

g) Aktivní život 

http://www.aktivnizivot.cz  

h) Nadační fond Impuls 

http://www.multiplesclerosis.cz/  

i) Česká hiporehabilitační společnost 

http://www.hiporehabilitace-cr.cz/  

j) Domov svatého Josefa - poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči 

výhradně nemocným roztroušenou sklerózou 

http://www.domovsvatehojosefa.cz  

k) Průvodce světem povolání (PSP) 

http://www.occupationsguide.cz/ [22] 
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3.  ČÁST SPECIÁLNÍ 

3. 1.  Metodika práce 

 V období od 25. 1. – 19. 2. 2010 jsem absolvovala měsíční odbornou souvislou 

praxi ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Klinice rehabilitačního lékařství.  

 Během těchto dní jsem se setkala s řadou pacientů, ale jako nejzajímavější 

a nejvíce přínosnou pro mou budoucí praxi a sebevzdělání jsem po několika dnech 

výběru získala pacientku s diagnózou roztroušená skleróza, která byla na klinice 

hospitalizována po dobu 3 týdnů.  

 Terapie zde ve všední dny probíhaly 2x denně, kromě pátku, kdy byla terapie 

pouze jedna a to v dopoledních hodinách. O víkendu byla terapie pouze v sobotu ráno, 

v přítomnosti fyzioterapeuta, který měl ten určitý den službu.  

 Během prvních dvou návštěv byl proveden Vstupní kineziologický rozbor 

(z důvodu diagnózy s vysokou mírou únavnosti pacienta). S pacientkou následovalo 

dále 12 terapií pod mým vedením. Výstupní kineziologický rozbor byl proveden 

při poslední návštěvě pacientky, přičemž další den byla pacientka propuštěna domů bez 

domluvy následné terapeutické péče, která v jejím případě byla na místě.  

Pro dosažení vytyčeného cíle, který jsem si stanovila po předchozím 

kineziologickém rozboru, jsem použila techniky: PIR s protažením na zkrácené svaly, 

PIR na svaly s trigger points, měkké techniky na oblast měkkých tkání, aktivní cvičení, 

techniky PNF, horké role na uvolněná měkkých tkání, pasivní pohyby, aktivní pohyby, 

kondiční cvičení, terapeutické postupy využívající polohy z vývojové kineziologie, a 

další. 

Dále byly využívány tyto pomůcky: polohovací pomůcky různých velikostí, 

overball, velký gymnastický míč, bradla, chodítko.  

V průběhu terapií byla s pacientkou nacvičena i sestava cviků, které byly dále 

doporučeny jako autoterapie. Během pobytu navštěvovala každý den ergoterapii. 

Z fyzikální terapie nebyly předepsány žádné procedury.   

Projekt bakalářská práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím 

číslem: 038/2010, a dále též obsahuje informovaný souhlas pacienta, kde pacientka 

souhlasí s uveřejněním této práce a možností nahlížení do zdravotní dokumentace. (viz. 

příloha č.1.,2.) 
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3.2. Vstupní data 

- Vyšetřovaná osoba: J. R. 

- Pohlaví: žena 

- Ročník: 1962 

- Věk: 48      

- Diagnóza:  G35 Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex  

(Centrální kvadruparéza, ataxie, porucha čití) 

F321 Depresivní syndrom 

G439 Migrenózní afalea 

St.p.Collesově zlomenině l.sin 2006 

 

3.3. Anamnéza 

3.3.1 Status presens 

1.2 2010 

Pacientka přijíždí na manuálním kolečkovém křesle. Endomorfní somatotyp. 

Orientovaná časem, místem i osobou. Spolupracuje. Přichází pro bolesti zad v oblasti 

lumbosakrálního přechodu s iritací do hýždí. Zlepšení vleže na zádech na rovné ploše. 

Stěžuje si také na bolest pravého kyčelního kloubu. Velký problém je nestabilita, která 

se zhoršuje se sníženou viditelností. Na pravé horní končetině omezená funkce palce a 

ukazováku. Ujde maximálně 20-30 metrů s chodítkem. Před dvěma lety došla 

v doprovodu cca 80 metrů. Zhoršení není důvodem únavy, ale z důvodu progredujících 

obtíží s ovládáním dolních končetin. Po pádu před 2 týdny se bojí chodit, kvůli 

nedůvěře ve vlastní nohy. Při pádu nedošlo ke ztrátě vědomí, byla vyzvednuta zezadu 

manželem na postel. 

3.3.2 Osobní anamnéza 

Pacientka prodělala běžná dětská onemocnění. Od 14 let bolesti hlavy charakteru 

migrény. V roce 1997 léčena pro anxiosně depresivní syndrom. Roku 1999 ruptura 

žaludečního vředu. Operace CHCE v roce 2004.  

Úrazy: V 10 letech po pádu z kolotoče naražené obratle Th 6-9. Roku 2006 Collesova 

zlomenina l. sin následně Sudeckova atrofie. Rezidující porucha hybnosti prstů. 
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Nynější onemocnění: 

- Od léta 2007 progredující porucha chůze – zpočátku bolesti levého, poté 

pravého třísla. 

- Postupně bolesti celých DKK, pocit nestability. Od května 2008 

necitlivost prstů a plosek DKK. Poprvé vyšetřena na neurologii. Od 

podzimu 2008 dále slábnutí DKK, obtíže při chůzi do schodů, zhoršení 

stability při zavřených očích.  

- Pro bolesti hojně užívala analgetika, dále i DHC pro abusus 

hospitalizována v Psychiatrické léčebně Bohnice v červnu 2009. Zde i 

rehabilitace. 

- Po vysazení analgetik je již bez bolestí DKK, objevují se mimovolní 

záškuby v DKK, více na levé straně, zejména v klidu.  

- Od června 2009 vnímá brnění od dolní části stehen distálně bilaterálně. 

Od této doby taky začala pociťovat oslabování prstů PHK. 

- Od přelomu roku 2008/2009 vnímá parestezie prstů obou horních 

končetin 

- Nyní v klidu snížená citlivost 1. a 2. prstu PHK. 

- V září roku 2009 pád se zvrknutým kotníkem levé dolní končetiny.  

- Poslední půlrok bolesti v oblasti LS přechodu.  

- Od jara průjmovitá stolice, ale nyní zlepšení. Pro obtíže s hybností občas 

únik stolice, nosí plenkové kalhotky. 

- Imperativní mikce, úniky moče neguje. 

-  Hospitalizace doporučena pro progredující poruchu chůze od roku 2007, 

stále nejasné etiologie (RS, polyneuropatie, porucha mozečku).  

3.3.3 Rodinná anamnéza 

-  Matka měla od 45 let srdeční onemocnění, vaskulitida, demence. 

Zemřela v 81letech po fraktuře krčku femuru.  

-  Otec zemřel v 58 letech na karcinom jater.  

-  Bratr ve věku 57 let, od mládí trpí subjektivními svalovými obtížemi při 

vstávání, je po infarktu myokardu v 54 letech a  stenaci koronárních cév.  

-  Syn 25 let, v 10 letech přechodně léčen AED pro epiparox. 
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3.3.4 Farmakologická anamnéza 

-  Helicid, Vasocardin, Aktiferrin, Lamotrigin, Cipralex 

 

3.3.5 Gynekologická anamnéza 

-  Menstruace od 12-13 let pravidelně.  

-  Od dubna 2009 nepravidelně. Pravidelné kontroly, poslední provedena 

v dubnu 2009.  

-  1x UPT  

-  1 porod bez komplikací.  

3.3.6 Alergie 

-  Penicilin 

3.3.7 Abusus 

-  kouření: 10 cigaret/denně 

-  alkohol: ne 

-  kofein: 2 kávy denně 

3.3.8 Pracovní anamnéza 

-  Pracovala jako servírka, z důvodu progredujících obtíží v plném 

invalidním důchodu (PID) od července roku 2007. 

3.3.9 Sociální anamnéza 

-  Vdaná, žije s manželem a synem v rodinném domě. Bezbariérové 

prostředí.  

-  Pomůcky: Používá pojízdné chodítko. Pacientka má zažádáno 

o mechanický vozík. 

3.3.10 Předchozí rehabilitace 

-  V Bohnicích během hospitalizace v červnu 2009 indikována rehabilitační 

léčba.  

-  Dále pak v říjnu roku 2009 ve fakultní nemocnici na Karlově náměstí 

na neurologickém oddělení. Efekt terapie pacientka hodnotí pozitivně. 
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Po terapii se cítila uvolněnější a jistější. Únava po zákrocích přicházela 

občas a mírně.  

-  Poslední rehabilitace na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV v září 

2009.  

-  V mezidobí pozoruje lehké zhoršení svalové síly dolních končetin, vyšší 

únavnost, zlepšení soběstačnosti. Maximální únava a slabost dolních 

končetin přichází večer. Ve větší intenzitě se objevují bolesti 

lumbosakrální oblasti.  

-  Před zhruba 3 týdny pád na P bok, pobolívá tříslo.  

-  V mezidobí proběhla diagnostická hospitalizace na neurologickém 

oddělení Vojenské fakultní nemocnice. 

 

3.3.11 Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 

-  Opakovaná hospitalizace, pacientka přijata z domova.  

-  Hospitalizována dne 1. 2. 2010.  

Během pobytu v nemocnici byla provedena tato vyšetření: 

-  EMG v (FTN) myotonické výboje generalizované, bez pyogenních změn 

-  MRI krční a hrudní páteře: v normě 

-  MRI mozku – 8 ložisek susp.demyelinizace v bílé hmotě, 3 největší 

paraventrikulárně vlevo 

-  Vyšetření likvoru: s nálezem lehkého seriózního zánětu 

-  Genetické vyšetření: na myotonickou dystrofii I. a II. Negativní 

-  VEP: vlevo normální 

-  OP: amblyopie 

-  SEP: abnormita centrální při stimulaci dolní končetiny, větší vlevo, nález 

při stimulaci horní končetiny. Nevylučuje C-míšní lézy 

-  Cévní vyšetření: v DKK v normě. Sledována v neurologické ambulanci 

v Psychiatrické léčebně Bohnice. 

-  Vyšetření provedená dne 11. 9. 2009: 

MRI mozku: nespecifický nevýrazný ložiskový nález lokalizovaný v BH 

levostranného frontálního laloku, jenž nejspíše odpovídá gliosám 

vaskulárně ischemické či pozánětlivé etiologii. S jistotou nelze ani 

ložisko při onemocnění demytizovaného typu 
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3.3.12 Indikace k rehabilitaci 

-  Hospitalizace doporučena pro progredující poruchu chůze od roku 2007, 

stále nejasné etiologie (RS, polyneuropatie, porucha mozečku).  

-  Stav vyžadující fyzioterapeuta: bolest LS páteře, porucha stability, 

porucha stoje a chůze. 

 

3.4 Vstupní kineziologický rozbor 

3.4.1 Fyziologické funkce 

Výška: 164cm   

Váha: 79kg   

BMI: 29,37 

Krevní tlak: 120/80  

TF: 78/min 

Kůže: pobledlá, bílá 

 

3.4.2 Vyšetření stoje 

Stoj nestabilní, neudrží se ve stoji na delší dobu bez držení.  Proto vyšetřován s oporou 

jedné horní končetiny o vozík v  předklonu. 

 

Vyšetření aspekcí 

a) pohled zezadu: 

- rozšířená báze, zvětšuje se do zevní rotace 

- pravá dolní končetině více v zevní rotaci 

- paty kulaté 

- rozšířená linie Achillových šlach 

- otok v okolí kotníků, více vpravo 

- asymetrie lýtek, kontura levého lýtka více vyklenuta 

- pravá podkolenní rýha níž 

- asymetrie stehenních svalů 

- pravá subgluteální rýha níž 

- hypotrofie hýžďových svalů 

- výrazná prominence paravertebrálních svalů v oblasti dolní hrudní páteře 
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- thorakobrachiální trojúhelník větší vlevo 

- na lokti vyrážka – zřejmě se jedná o alergické reakce na ložní prádlo či 

prací prášek  

- na hypothenaru pravé ruky vytvořena po obvodu ztvrdlá kůže, jedná se o 

otlak vytvořený užíváním chodítka a mechanického vozíku 

- pravé rameno výš 

- pravý dolní úhel lopatky výš 

- mediální okraj lopatky vlevo blíž k páteři 

 

b)pohled zepředu:  

- rotace hlavy vpravo 

- předloktí držena v pronaci 

- mírná flexe v loketních kloubech 

- levá bradavka níž 

- hypotrofie břišního svalstva 

- rotace trupu vlevo 

 

c) pohled zboku: 

- hyperextenze kolenních kloubů 

- výrazné zalomení páteře v oblasti LS přechodu 

- zvýšená kyfóza hrudní páteře 

- prosak C/Th přechod 

- protrakce ramen 

- předsunuté držení hlavy 

 

Modifikace stoje:  

- stoj na jedné noze: nelze provést 

- stoj na špičkách: nelze provést 

- stoj na patách: nelze provést 

 

Vyšetření na dvou vahách: 

- tělesná hmotnost: 79 kg 

- zatěžování dolních končetin: pravá dolní končetina: 25 kg, levá dolní končetina: 54 kg 

- stranový rozdíl činí 29 kg, váha přenášena na levou dolní končetinu, LDK je nosná 
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Vyšetření pánve: 

- spinae iliacae anteriori superiori: vpravo níž 

- spinae iliacae posteriori superiori: vpravo níž 

- cristae iliacae: vpravo níž 

- ověřeno palpací 

 

Vyšetření olovnicí: 

Pacientka není ve stoji stabilní, nesplňovala by tak podmínky vyšetření a proto nebylo 

vyšetření s olovnicí možné provést 

 

3.4.3 Vyšetření chůze 

a) analýza chůze: 

- Pacientka na vozíku. Chodící pouze s doprovodem.  

- Vlastní pomůckou je nízké chodítko, s kterým ujde denně maximálně 20 – 30 

metrů.  

- Chůze možná pouze s chodítkem, pro nestabilitu a slabost dolních končetin.  

- Nejistá, nestabilní, pomalá, stranově asymetrická, o širší bázi s ataxií a s oporou 

o chodítko.  

- U pravé dolní končetiny nedochází ke kladení chodidla přes patu, ale našlapuju 

na špičku nohy. Pravá dolní končetina ve flekčním držení.  

- Veškerá síla v horních končetinách, které se zapírají do chodítka.  

- Zvětšující se hrudní kyfóza.  

- Kontrola chůze zrakem, tudíž snížená kontrola okolí během ní.  

- Samostatně zvládá přesuny do/z vozíku. Postaví se ze sedu jen s oporou 

o stabilní plochu.  

 

b) modifikace chůze: 

- chůze pozadu: nelze provést 

- chůze se zavřenýma očima: nelze provést 

- chůze ve vzpažení: nelze provést 

- chůze po špičkách: nelze provést 

- chůze po patách: nelze provést 

- chůze do stran: nelze provést 
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3.4.4 Vyšetření základních stereotypů dle Jandy 

Vyšetřeny byly tyto pohybové stereotypy dle Jandy (Janda, 1982): 

 

Extenze v kloubu kyčelním: 

- provedení s flexí v kolenním kloubu z důvodu zkrácených flexorů kolenního 

kloubu 

- pravá dolní končetina: zapojování jednotlivých sval.skupin: 1. ischiokrurální 

svaly, 2. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře homolaterální, 

3. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře kontralaterální, 4. svalstvo 

pletence ramenního, 5. paravertebrální extensory trupu L páteře 

homolaterální, 6. paravertebrální extensory trupu L páteře kontralaterální, 

7. gluteus maximus. 

      Při pohybu nadzvedává pánev 

- levá dolní končetina: zapojování jednotlivých sval.skupin: 1. ischiokrurální 

svaly, 2. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře homolaterální, 

3. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře kontralaterální, 4. svalstvo 

pletence ramenního, 5. paravertebrální extensory trupu L páteře 

homolaterální, 6. paravertebrální extensory trupu L páteře kontralaterální, 

7. gluteus maximus.  

- Provede ve větším rozsahu, i přes pokrčení v kolenním kloubu při pohybu 

nadzvedává pánev 

 

Abdukce v kloubu kyčelním: 

- pravá dolní končetina: zapojování jednotlivých svalových skupin: 

1. m.gluteus medius et minimus, 2. m. quadratus lumborum, 3. m. tensor 

fasciae latae, 4. m. iliopsoas, 5. m. rectus femoris, 6. břišní svalstvo 

- levá dolní končetina: zapojování jednotlivých svalových skupin: 

1. m.gluteus medius et minimus, 2. m. quadratus lumborum, 3. m. tensor 

fasciae latae, 4. m. iliopsoas, 5. m. rectus femoris, 6. břišní svalstvo 

 

Flexe trupu: 

1. Horní končetiny podél těla, dolní končetiny flektovány v kyčel. a kol.kl. 

pohyb proveden nesprávně, zahájen předsunem hlavy, rotací trupu k levé straně, 

s elevací dolních končetin 
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2.   Horní končetiny podél těla, dolní končetiny extendovány, aktivní plantární 

flexe v hlezenních kloubech:  

     nedokáže aktivně udržet plantární flexi obou nohou, test nebyl proveden 

 

Flexe šíje:  

- Pohyb proveden nesprávně, zahájen předsunem brady vpřed, jinak v plném 

rozsahu. 

Klik: 

- Test kvůli snížené svalové síle a celkovému stavu pacientky neproveden. 

 

Abdukce v kloubu ramenním: 

- vyšetřeno vsedě, s flektovanými lokty, palce čelem vzhůru, obě horní 

končetiny najednou 

- nesprávné zapojení svalstva v následujícím pořadí: 1. m.trapezius horní část,  

2. m.levator scapulae (výrazné přetížení těchto dvou svalů), 3. m.deltoideus,  

4. m.supraspinatus, 5. m.quadratus lumborum kontralaterálně, 6. dolní 

fixátory lopatek 

 

Vyšetření běžných denních stereotypů: 

- Vstávání z lehu do sedu: Pohyb proveden přetočením na bok a pomalým 

zvednutím do sedu.  

- Vstávání ze sedu do stoje: Pohyb prováděn pomalu a opatrně. Nejdříve se 

pacientka přesune kostrčí až na okraj lehátka, oporu si vytváří široce 

postavenými horními končetinami vedle trupu. Poté provede velký předklon 

a stoj na ploskách, který postupně vyvažuje napřimováním trupu. V konečné fázi 

je trup stále v předklonu a horní končetiny jsou dále od těla, pomáhají 

v udržování rovnováhy. Během celého manévru je potřeba kontroly a potřebné 

opory fyzioterapeuta. 

- Sed: Pacientka má nesprávný stereotyp sedu, pozorujeme kyfotické držení páteře 

s protrakcí ramenních kloubů a předsunem hlavy, což způsobuje hyperlordózu 

v kraniocervikálním přechodu. 
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3.4.5 Antropometrické vyšetření 

- k měření byl použit krejčovský metr, měřeno v centimetrech 

Horní končetiny: 

Délkové míry (cm) pravá levá 

Celá HK 55 56 

Paže 33 33 

Předloktí 21 23 

 

Obvodové míry (cm) pravá levá 

Paže relaxovaná 34 34 

Loketní kloub 28 28 

Předloktí 28 28 

Přes processi styloidei 17 18 

Přes hlavičky metacarpů 19 19 

 

Dolní končetiny: 

Délkové míry (cm) pravá levá 

Funkční délka 88 88 

Anatomické délka 86 86 

 

Obvodové míry (cm) 

 

pravá 

 

levá 

Kolenní kloub 42 42 

Přes tuberositas tibiae 37 36 

Lýtko 35,5 34 

Přes nárt a patu 31 30 

Přes hlavičky metatarzů 22,5 22,5 

 

Tabulka č. 1. – Délkové a obvodové rozměry na horních a dolních končetinách (cm) 

při vstupním kineziologickém rozboru 
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3.4.6 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní dle Jandy 

- k měření byl použit dvouramenný goniometr, záznam metodou SFTR (Janda, 1993), 

měřeny byly pouze aktivní rozsahy pohybu 

Horní končetiny 

Kloub pravá levá 

Ramenní  S 20-0-120°(bolest) S 20-0-120° 

 F 120°-0-0 F 120°-0-0 

Loketní  S 0-0-110° S 0-0-120° 

Radioulnární  R 70°-0-90 R 85°-0-90 

Zápěstí S 60-0-45° S 50 -0-35° 

 F 20-0-35° F 20-0-35° 

Dolní končetiny 

Kloub pravá levá 

Kyčelní  S 30-0-95° S 0-0-100°(EXT bolest) 

 R 10-0-30° R 10 - 0- 25-30° 

Kolenní  S 10-5-120° S 10-5-110° 

Hlezenní  S 0-30-60° S 10-0-5° 

 R neprovede R neprovede 

Tabulka č. 2. – Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní při vstupním kineziologickém 

rozboru (Janda, 1993) 

 

Shrnutí: 

Největší omezení bylo nalezeno na hlezenních kloubech ve směru rotace a na pravém 

hlezenním kloubu velké omezení ve směru dorsální flexe.  

Na horních končetinách je omezený více levé zápěstí, který je po úrazu z roku 2006.  
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3.4.7 Vyšetření pohyblivosti páteře 

- nezměřeno, zkoušky se provádějí ve stoje a vyžadují stabilitu pacienta 

 

a. Schoberova vzdálenost:  nezměřeno 

b. Stiborova vzdálenost:    nezměřeno     

c. Čepojova vzdálenost:    nezměřeno    

d. Ottův příznak inklinační:   nezměřeno 

e. Ottův příznak deklinační:   nezměřeno   

f. Thomayerův příznak:    nezměřeno    

g. Zkouška lateroflexe:   nezměřeno    

h. Forestierova fleche:    nezměřeno 

 

3.4.8 Dynamické vyšetření páteře 

- zkoušky vyšetřeny vsedě na lehátku, s flektovanými dolními končetinami 

v kyčelních a kolenních kloubech a ploskami nohou na pevné podložce  

- Anteflexe páteře:  

Pohyb zahájen předklonem hlavy, páteř se rozvíjí pouze v oblasti krční páteře, 

od C-Th přechodu se dále nerozvíjí. Velký prosak v oblasti C-Th přechodu. 

Tuhý hrudník. 

- Retroflexe páteře:  

Pohyb probíhá opět jen v prvních krčních obratlích, dále je zastaven a nedochází 

k prohýbání páteře. 

- Lateroflexe páteře:  

Na pravou stranu provede lateroflexi pacientka lépe, plynuleji. Na levé straně 

dosáhne však lepšího rozsahu. 
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3.4.9 Vyšetření hypermobility dle Jandy 

- hodnotící škála hypermobility dle Jandy (Janda, 2004): 

- 0 není hypermobilní 

- 1 je hypermobilní 

Vyšetřovaný pohyb Vpravo vlevo 

Rotace hlavy 0                        0 

Rotace hrudní páteře 0 0 

Zkouška lateroflexe 0 0 

Zkouška předklonu 0 0 

Zkouška extense 0 0 

Zkouška sepjatých prstů 0 0 

Zkouška sepjatých rukou 0 0 

Zkouška extendovaných 

loktů 

0 0 

Zkouška šály 1 1 

Zkouška zapažených paží 0 0 

Zkouška založených paží 0 0 

Zkouška ABD v ramen.kl. 0 0 

Zkouška posazení na paty Netestováno netestováno 

Tabulka č. 3. – vyšetření hypermobility dle Jandy při vstupním kineziologickém 

rozboru (Janda, 2004) 

 

Shrnutí:  

Z 12 provedených zkoušek byla pouze jedna s pozitivním výsledkem. V ostatních 

pohybech se jednalo o rozsah normální, nebo rozsah omezený.  
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3.4.10 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

- hodnotící škála zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004): 

- 0 nejde o zkrácení 

- 1 malé zkrácení 

- 2 velké zkrácení 

Vyšetřovaný sval Vpravo Vlevo 

M. triceps surae-soleus 2 2 

M. triceps surae-

 gastrocnemius 

2 2 

M.iliopsoas 1-2 2 

M.rectus femoris 1-2 2 

M.tensor fasciae latae 1-2 2 

Flexory kolenního kloubu 1-2 2 

Adduktory kyčelního kl. 2 2 

M.piriformis 1 1 

M.quadratus lumborum 2 2 

M.pectoralis major 1 2 

M.trapezius 2 2 

M.levator scapulae 1 2 

M.sternocleidomastoideus 1 1 

Paravertebrální svaly 2 2 

 

Tabulka č. 4. - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy při vstupním kineziologickém 

rozboru (Janda, 2004) 

 

Shrnutí: 

Výrazné svalové zkrácení sledujeme u m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu, 

m.quadratus lumborum, dále pak svalů horní části trupu a krku, m.trapezius, m.levator 

scapulae vlevo, a svaly paravertebrální v celém svém průběhu. V ostatních případech se 

jedná o mírné zkrácení.  
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3. 4. 11 Vyšetření svalové síly  

- Svalový test neprovádíme u centrálních lézí. Z tohoto důvodu bylo použito orientační 

vyšetření svalové síly s využitím hodnocení v šesti stupních dle Jandy a pro svaly 

s přechodnou hodnotou ještě upřesněno pomocí znamének + (plus) a  - (mínus) 

- hodnotící škála: 

 st. č. 0 – nula – při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu 

 st. č. 1 – T (trace) – stopa – záškub – vyjadřuje zachování přibližně 10% svalové 

síly. Sval se při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované 

části.  

 st. č. 2 – P (poor) – velmi slabý – určuje asi 25% síly normálního svalu. Sval 

nedovede překonat váhu testované části, poloha upravena tak, aby při pohybu 

byla vyloučena zemská tíže. 

 st. č. 3 – F (fair) – slabý – vyjadřuje asi 50% síly normálního svalu, překoná 

zemskou tíži a váhu testované části 

 st. č. 4 – G (good) – dobrý – odpovídá přibližně 75% síly normálního svalu, 

dokáže překonat středně velký odpor 

 st. č. 5 – N (normal) – normální – odpovídá normálnímu svalu, s velmi dobrou 

funkcí, schopen překonat značný vnější odpor. 

 

Horní končetiny: 

pravá   

extenze prstů   3+ 

flexe prstů   4+ 

extenze zápěstí 4 

flexe zápěstí   4+ 

ABD palce   4 - 

ADD palce   4 

opozice palce   1  

flexe v IP kloubech  4 

snížená funkce ukazováku 

stisk   4 

celkově HK   4 – 4+ 

levá 

extenze prstů  4 

flexe prstů  4 

extenze zápěstí 4 - 

flexe zápěstí  4 

ABD palce  4 

ADD palce  4 

opozice palce  4 

flexe v IP kloubech 4+ 

stisk   4 - 

celkově HK  4 – 4+ 

 



Dolní končetiny: 

flexe v kyčelním kloubu P 4  L 4+ 

extenze v kyčelním kloubu P 4 L 4+ 

abdukce v kyčelním kloubu P 3- L 3- 

addukce v kyčelním kloubu P 4 L 4 

rotace v kyčelním kloubu P 4+ L 4+ 

flexe kolenního kloubu P 4- L 4- 

extenze kolenního kloubu P 4 L 4 

poznámka: kolenní klouby hypermobilní, nestabilní 

dorsální flexe v hlezenním kloubu P 1 L 1+ - 2 

plantární flexe v hlezenním kloubu P 1 L 1+ - 2 

poznámka: zkrácené Achillovy šlachy, projevy spasticity 

 

Shrnutí:  

Nejmenší svalová síla byla nalezena v okolí hlezenních kloubů bilaterálně. Na horních 

končetinách byla nejvíce snížena síla během opozice palce. Celková síla horních 

končetin je dle svalového testu stupeň č. 4. Na dolních končetinách, s výjimkou 

hlezenních kloubů můžeme počítat se svalovou sílou na hranici stupně č. 3 – 4.  

 

3.4.12 Vyšetření dýchání 

- Dýchání bylo vyšetřeno aspekcí v poloze vleže na zádech 

- Břišní typ dýchání 

- Dechová vlna: začíná správně nádechem do břicha, hrudník se však rozvíjí 

minimálně 

 

3.4.13 Palpační vyšetření svalových skupin dle Lewita 

 

- svalový tonus se mění s polohou  

- v sedu eutonie až hypotonie svalů dolních končetin X svalový hypertonus 

m.trapezius a horních fixátorů lopatky 

- vleže na zádech zvýšené napětí svalů dolních končetin (celkově všech měkkých 

tkání) X hypertonus m.trapezius přetrvává 
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Sval:  

- Výrazný hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti dolní hrudní páteře 

bilaterálně.  

- Hypertonus m.trapezius bilaterálně.  

- Dolní končetiny celkově ve zvýšeném napětí a držení do addukce a vnitřní 

rotace.  

- Zvýšené napětí zejména flexorů kolenního kloubu a m.fasciae latae.  

- Palpačně bolestivý m. quadratus lumborum bilaterálně 

- M. pectoralis  major v hypertonu bilaterálně, palpačně bolestivé 

- Břišní svaly hypotonické, palpačně nebolestivé 

 

3.4.14 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření kůže:  

- v oblasti os sacrum snížená citlivost, posunlivost kůže i podkoží. 

viditelný prosak, zarudnutí a celková tuhost této oblasti. 

- doplnit kůži na DK 

Kiblerova řasa: 

- Nabírání řasy velmi obtížné. Jednotlivé vrstvy tkání k sobě těsně přiléhají.  

- Řasa nabírána ve 4 liniích, vždy od úponů m.gluteus maximus až po horní 

vlákna m.trapezius.  

- Nejmenší schopnost vytvoření kožní řasy vzniká od Th-L přechodu, přes celý 

hrudník až k přechodu C-Th.  

- Stranově ve všech segmentech horší vlevo. 

Fascie: 

- vyšetření zádové fascie: vlevo horší posunlivost všemi směry 

- vyšetření sternální fascie: snížená posunlivost směrem kaudálním 

- vyšetření kůže, podkoží a fascie v oblasti m. pectoralis major: oboustranně 

snížená posunlivost   

- vyšetření hrudní fascie: vlevo snížená posunlivost směrem laterálním 

- vyšetření laterální fascie: vlevo fascie stažená, nepociťuje žádnou bolest 
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3.4.15 Vyšetření úchopu 

Úchop Pravá levá 

Štipec pinzetový Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Štipec nehtový Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Špetka Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Kulový Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Válcový Svede s omezením Svede s omezením (hmotnost) 

Laterální Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Háček Svede s omezením Svede s omezením (hmotnost) 

Tabulka č. 5. - Vyšetření úchopu při vstupním kineziologickém rozboru. 

 

3.4.16 Palpační vyšetření jizev 

- na střední části břicha 2 jizvy 

1. napříč středem břicha směrem k pupku vedena 10cm jizva – velmi měkká, 

protažitelná po celém průběhu oproti ostatní tkáni, lze se pod ní dostat do velké 

hloubky  

2. pod pupkem 3cm dlouhá jizva ve tvaru podkovy, v průběhu dolní části zatuhlá, 

tmavší zabarvení proužku 

 

3.4.17 Neurologické vyšetření  

A. Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olphactorius  bez patologického nálezu 

II. n. opticus    bez patologického nálezu 

III. n. oculomotorius, IV. n. trochlearis, VI. n. abducens – zornice jsou 

izokorické, pohyb bulbů všemi směry, nystagmus negativní 

V. n. trigeminus   bez patologického nálezu   

VII. n. facialis    miminka je  neporušená 

VIII. n. vestibulocochlearis bez patologického nálezu 

IX. n. glossopharyngeus  bez patologického nálezu 

X. n. vagus    bez patologického nálezu 

XI. n. accesorius   bez patologického nálezu 

XII. n. hypoglossus   bez patologického nálezu 
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B. Vyšetření patologických reflexů: 

Pyramidové zánikové jevy – HKK 

Mingazzini negativní 

Rusecký  negativní 

Dufour  negativní 

Barré  negativní 

Fenomén retardace  negativní 

 

Pyramidové jevy zánikové – DKK 

Mingazzini negativní 

Barré  pozitivní 

Fenomén retardace  pozitivní 

 

Pyramidové jevy spastické – HKK 

Hoffman negativní 

Juster  negativní 

Tromnér negativní 

palcobradový reflex negativní 

Úchopový reflex  negativní 

Labiální reflex negativní 

Sací reflex negativní 

 

Pyramidové jevy spastické - DKK 

Babinsky pozitivní, výbavný 

Chaddock  pozitivní, výbavný 

Oppenheim  pozitivní, výbavný 

Vítkův sumační reflex  pozitivní, výbavný 

Rossolimov pozitivní, výbavný 

Zjukovski – Kornelov  pozitivní, výbavný 

Vítkův sumační pozitivní, výbavný 
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C. Vyšetření monosynaptických reflexů: 

Hodnotící škála dle Véleho:  

0= areflexie 

1= hyporeflexie, reflex vybavíme jen s facilitací 

2= snížený reflex 

3= normoreflexie 

4= hyperreflexie  

5= polykinetický reflex 

 

Horní končetiny 

bicipitový P=4, L=4 

radiopronační  P= 4, L= 4 

styloradiální    P= 4, L= 4 

flexorů prstů    P= 4, L= 4  

 

Dolní končetiny: 

patelární                 P= 4, L= 4 

Achillovy šlachy    P= 4, L= 4 

medioplantární       P= 4, L= 4 

 

D. Vyšetření kožních reflexů: 

břišní epigastrický :   nevýbavný 

břišní mezogastrický:   nevýbavný 

břišní hypogastrický:   nevýbavný 

kožní plantární reflex:  nevýbavný 

 

E. Vyšetření autonomních reflexů: 

Fotoreakce přímá:  v normě 

Fotoreakce nepřímá:   v normě 

Reakce při konvergenci:  v normě 

 

F. Vyšetření čití 

- vyšetření povrchového čití:  

- Celkově snížená povrchová citlivost v oblasti dolních končetin, která se od 

kolenních kloubů směrem distálním stále snižuje téměř k necitlivosti plosek 

nohou. Stálý pocit mravenčení dolních končetin. 

- vyšetření grafestezie: 

Na HKK bez patologického nálezu – bilaterálně (testováno v dlaních), porucha 

na ploskách dolních končetin 



- vyšetření termického čití:  

Snížené čití na ploskách dolních končetin. 

- vyšetření hlubokého čití: 

a) pohybocit: v oblasti horních končetin zachován, celkově porušen v oblasti 

dolních končetin 

b) polohocit: v oblasti horních končetin zachován, celkově porušen v oblasti  

dolních končetin 

3. vibrační čití (ladička): od kolenních kloubů absolutní necitlivost vibrací již od 

začátku 

 

G. Vyšetření taxe 

ukazovák – nos  bez patologického nálezu   

ukazovák – ušní boltec bez patologického nálezu 

pata – koleno   bez patologického nálezu 

pata – špička   bez patologického nálezu 

 

H. Napínací manévry 

Lasequeův manévr – negativní   

obrácený Laseque – negativní  

  

CH. Vyšetření rovnováhy 

Rhomberg I: otevřené oči, střední báze – k udržení rovnováhy využívá 

předklonu trupu vpřed, i přes to nestabilita, strach z pádu 

Rhomberg II:  otevřené oči, úzká báze – předozadní vychylování, hrozí pád, 

titubace 

Rhomberg III: nesvede 

stoj na pravé, otevřené oči – nesvede 

stoj na levé, otevřené oči – nesvede 

stoj na pravé, zavřené oči – nesvede 

stoj na levé, zavřené oči – nesvede 
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I.Testy na rozeznání mozečkové a vestibulární léze 

Hautantova zkouška    negativní    

De Kleynova zkouška   negativní     

Test na polohovou závrať  negativní    

Trendelenburg- Duchenova:  

o Neprovede stoj na jedné noze z důvodu velké nestability a oslabené 

funkce dolních končetin. Pozitivní nález.  

Véleho funkční test nohy:  

o Nedochází k zapojení prstců, pacientka přepadává okamžitě dopředu. 

 

J. Diadochokinéza 

Dolní končetiny 

a) opakovaná flexe v kyčelním kloubu, vsedě na lehátku s flektovanými 

kolenními klouby – postupné ochabování dolních končetin se zesilujícím 

třesem a projevem spasticky 

Horní končetiny 

a) opakovaná supinace – pronace – svede bez patologického nálezu 

 

3.4.18 Vyšetření spasticity  - vyšetření pasivním pohybem 

- Během vyšetření nalezena výrazná spasticita  na dolních končetinách, zejména 

v provedení dorzální flexe hlezenních kloubů a flexe kloubů kolenních a 

kyčelních 

55 
 



3.4.19 Speciální testy 

a) Hodnocení soběstačnosti dle Barthelové (Barthel index) 

Vyšetřovaná osoba: J. R.     Datum: 2. 2. 2010 

Položka Hodnocení Skóre Body 

Najedení, napití Samostatně     

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

10b 

Oblékání Samostatně 

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

10b 

Koupání Samostatně nebo s 

 pomocí 

Neprovede 

5b 

 

0b 

5b 

Osobní hygiena Samostatně nebo 

 s pomocí 

Neprovede 

5b 

 

0b 

5b 

Kontinence moči Plně kontinentní 

Občas inkontinentní 

Inkontinentní 

10b 

5b 

0b 

5b 

Kontinence stolice Plně kontinentní 

Občas inkontinentní 

Inkontinentní 

10b 

5b 

0b 

5b 

Použití WC Samostatně 

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

10b 

Přesun lůžko-židle Samostatně 

S malou pomocí 

Vydrží sedět 

Neprovede 

15b 

10b 

5b 

0b 

15b 

Chůze po rovině Samostatně nad 50 m 

S pomocí 50 m 

Na vozíku 50 m 

Neprovede 

15b 

10b 

5b 

0b 

10b 
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Chůze po schodech Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

0b 

 Celkové skóre:  75b 

Tabulka č. 6. – Hodnocení soběstačnosti dle Barthelové při vstupním kineziologickém 

rozboru 

 

HODNOCENÍ: 

0 – 40 bodů vysoká závislost v bazálních všedních činnostech 

41 – 60 bodů závislost středního stupně 

61 – 95 bodů závislost lehčího stupně 

100 bodů nezávislost 

 

b) Kurtzkeho stupnice postižení (EDSS) 

Metoda kvantifikace zdravotního postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou 

(RS).http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurtzkeho_stupnice_posti%C5%BEen%C3%AD  ‐  cite_note‐0  

Stupnice kvantifikuje postižení u sedmi funkčních systémů. Podle MUDr. Dany 

Horákové se jedná o zrak, motoriku, kmenové a mozečkové funkce, sfinktery (svěrače), 

senzitivní obtíže a orientační hodnocení kognitivního postižení a únavy.  

Rozpětí 0–10 a šířka každého intervalu je 0,5 bodu. MUDr. Petr Lenský v knize 

Roztroušená skleróza mozkomíšní uvádí následující stupně: 

 0 – bez potíží, neurologický nález normální  

 1 – potíže mírné nebo jen anamnestické, výkonnost intaktní, nepatrné odchylky 

v neurologickém nálezu  

 2 – potíže jen lehké, výkonnost dotčena minimálně, malý neurologický nález  

 3 – postižení výraznější, hybnost a výkonnost dotčena, pracovní schopnost 

zachována. Neurologicky vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více 

lehčích příznaků  

 4 – postižení těžší, hybnost, výkonnost a pracovní schopnost omezeny, normální 

způsob života možný bez závislosti na pomoci druhé osoby  

 5 – postižení značné, pracovní neschopnost, chůze na kratší vzdálenost (500 

metrů) samostatně možná  
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 6 – hybnost omezená s pomocí hole, berle, opěrného aparátu, přesuny na 

krátké vzdálenosti, doma s přidržováním se o předměty, schopnost výkonu 

drobných prací a) bez pomoci druhé osoby, b) s pomocí druhé osoby  

 7 – hybnost velmi obtížná až nemožná, je závislá na invalidní vozík, přesuny do 

vozíku a jeho ovládání bez cizí pomoci, základní soběstačnost zachována  

 8 – ležící, závislost na invalidní vozík s cizí pomocí, soběstačnost  

 9 – zcela ležící, nesoběstačný, bezmocný  

 10 – úmrtí v důsledku RS   

Tabulka č. 7. – Kurtzkeho škála při vstupním kineziologickém rozboru (Lenský) 
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3.4.19 Závěr vyšetření 

- částečně imobilní pacientka s možností krátkodobé chůze na chodítku 

- před nedávnem prodělala doma pád, který způsobil větší obavy a nejistotu 

z chůze a sebeobsluhy 

- zvýšená kyfotizaci v oblasti hrudní páteře 

- přetížení oblasti C-Th přechodu 

- hypermobilita pouze u kolenních kloubů 

- svalové zkrácení stupně č. 2 nalezeno téměř u všech testovaných svalových 

skupin 

- svalová síla horních končetin 4-4+ s výjimkou extensorů prstů=st. č. 3 a opozice  

palce = st. č. 1 

- svalová síla dolních končetin 4-4+, s výjimkou abduktorů kyčelního kloubu 

= st. č. 3 a svalů   

- levého hlezenního kloubu, ve smyslu dorsální a plantární flexe pouze  

st. č. 1+ - 2  

- vyhaslé břišní reflexy 

- hyperreflexie u monosynaptických reflexů 

- pozitivní výsledky u zánikových – spastických reflexů na dolních končetinách 

- snížená propriorecepce dolních končetin, polohocit a pohybocit naměřen 

nejnižší od kolenních kloubů, před lýtka až k ploskám nohou, kde mluvíme 

a ztrátě citlivosti hlubokého čití 

- patologický nález u Rhombergova stoje, Trandelenburgova-Duchene zkoušky 

pozitivní diadochokinéza dolních končetin  

- u všech testovaných pohybových stereotypů nalezen patologický výsledek 

- Reflexní změny zhoršeny jak na horních a dolních končetinách, ve smyslu 

zhoršené posunlivost končetinových fascií. Na zádech celkově horší posunlivost 

všech vrstev měkkých tkání na levé straně.  

- Na břichu výskyt 3 jizev po gynekologickém zákroku.  

- Výrazná spasticita na dolních končetinách 

- Dle Barthel indexu s výsledkem 75 bodů, odpovídá pacientka, dle dané škály 

hodnocení, závislosti lehčího stupně 

- V Kurtzkeho škála byla pacientka zařazena na stupeň č.6 (hybnost omezená s 

pomocí hole, berle, opěrného aparátu, přesuny na krátké vzdálenosti, doma s 
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přidržováním se o předměty, schopnost výkonu drobných prací, bez pomoci 

druhé osoby 

- Z vyšetření vyplývá omezení soběstačnosti, což následně bude jedním z cílů 

terapeutické jednotky. 

 

3.5 Stanovení fyzioterapeutického plánu 

3.5.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

Cíl terapie: 

- snížení bolesti 

- snížení spasticity 

- zvýšení soběstačnosti 

- pozitivní ovlivnění psychiky 

- zvýšení sebejistoty 

- zvýšení mobility 

- podpora kardiorespirační činnosti 

- zmírnění pocitu únavy 

- zvýšení svalové síly a zdatnosti 

- zrychlení chůze 

- zmírnění klinických obtíží 

 

Návrh terapeutických postupů  

1. Dolní končetiny:  

 mobilizace IP kloubů, MP kloubů, zánártních kůstek, hlezenních kloubů, 

protažení měkkých tkání, tlak na periostové body, patela, fibula, mírná 

trakce v ose femuru 

 měkké techniky na oblast fascií – lýtko, stehno s masáží adduktorů a 

flexorů kyčle 

 pasivní pohyby analyticky i na neurofyziologickém podkladě  

 aktivní pohyby s dopomocí v kyčelních kloubech do všech směrů 
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2. Horní končetiny 

 aplikace horké role na uvolnění měkkých tkání 

 měkké techniky na celou oblast horních končetin od aker po pletence 

ramenní 

 mobilizace akromiolavikulárních, ramenních, radioulnárnách a 

periferních kloubů 

 PIR s protažením na m.pectoralis major a m.latissimus dorsi 

 centrace ramenních kloubů 

 aktivní cvičení využívající polohy z vývojové kineziologie 

 

3. Sacroiliacální skloubení 

 vyšetření a mobilizace křížovým hmatem 

 masáž křížové kosti, hmat z reflexní masáže pánevní sestava, 

 měkké techniky v jejím okolí 

 uvolnění SI vleže na boku, flektované dolní končetiny v kyčlích a 

kolenou 

 trakce – výdechově – nádechová vleže na břiše na oblast bederní páteře 

 

4. Hrudní páteř + hrudní koš 

 mobilizace do lateroflexe, extenze, Mitneamer (hrudní páteř) 

 PIR na m.pectoralis major, m.levator scapulae 

 pasivní pohyby na uvolnění hrudníku vleže na zádech diagonálně, do 

rotací 

 statická, dynamická dechová gymnastika 

 aktivní cvičení na uvolnění hrudníku v sedu 

 kondiční cvičení v sedu, úklony do stran s 1HK ve vzpažení v sedu 

 PNF –  I. diagonála Extenční vzorec vsedě 

 II. diagonála Flekční vzorec vsedě – dále i jako 

autoterapie 

 instruktáž Brügrův sed 
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5. Krční páteř a C-Th přechod 

 PIR na m.trapezius, krátké extensory, mm.scalenii, m.levator scapulae 

 

6. Úchop 

 nácvik zapínání spodního prádla, práce se zavazovacími tkaničkami, 

otevírání láhve, držení tužky a psaní, odmykání zámků  

 

7. Chůze: 

 jako součást autoterapie – nácvik správného odvíjení chodidla – využití 

senzomotorického cvičení – vsedě nácvik malé nohy, využití dráždivých 

ploch 

 nákrok vsedě na lehátku 

 chůze v bradlech 

 

8. Aktivní cvičení 

 analytické i na podkladě NFP 

 PNF horních končetin, pánve, lopatky 

 

3.5.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Cíl terapie:  

- zvýšení soběstačnosti 

- prevence svalových dysbalancí 

- udržet stávající stav kardiovaskulárního a respiračního systému 

- prevence onemocnění a poruch urogynekologického systému 

- udržení mobility 
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3.6  Průběh terapie 

Terapie zde ve všední dny probíhaly 2x denně, kromě pátku, kdy byla terapie 

pouze jedna a to v dopoledních hodinách. O víkendu byla terapie pouze v sobotu ráno, 

v přítomnosti fyzioterapeuta, který měl ten určitý den službu.  

 Ve všedních dnech jsem s pacientkou pracovala já, zejména v ranních a 

dopoledních hodinách. 

 Během prvních dvou návštěv byl proveden Vstupní kineziologický rozbor (z 

důvodu diagnózy s vysokou mírou únavnosti pacientky). S pacientkou následovalo dále 

12 terapií pod mým vedením. Výstupní kineziologický rozbor byl proveden při poslední 

návštěvě pacientky, přičemž další den byla pacientka propuštěna domů bez domluvy 

následné terapeutické péče, která v jejím případě byla na místě.  

Pro dosažení vytyčeného cíle, který jsem si stanovila po předchozím 

kineziologickém rozboru, jsem použila techniky: PIR s protažením na zkrácené svaly, 

PIR na svaly s trigger points, měkké techniky na oblast měkkých tkání, pasivní pohyby, 

aktivní pohyby, kondiční cvičení, techniky PNF, horké role na uvolněná měkkých tkání, 

terapeutické postupy využívající polohy z vývojové kineziologie, a další. 

Dále byly využívány tyto pomůcky: polohovací pomůcky různých velkostí, 

overball, velký gymnastický míč, bradla na chůzi, chodítko.  

V průběhu terapií byla s pacientkou nacvičena sestava cviků, které byly dále 

doporučeny jako autoterapie. Během pobytu navštěvovala každý den ergoterapii. 

Z fyzikální terapie nebyly předepsány žádné procedury.   
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První + druhá návštěva, 1. – 2. 2. 2010, celkový čas: 90 minut 

- status presens: Pacientka je orientovaná časem, místem i osobou, souhlasí 

s provedením vstupního kineziologického rozboru a je seznámena s průběhem 

následujících terapií. Stěžuje si na bolest v tříslech a SI skloubení. V dobré náladě, 

pociťuje mírnou únavu. 
 

- cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- odebrání anamnestických dat  

- provedení vstupního kineziologického rozboru 

- seznámení pacientky s průběhem terapie 

 

- provedení:  

- odebrání anamnestických dat 

- vstupní kineziologický rozbor 

- pacientka byla seznámena s průběhem terapie 

 

1. terapie, 3. 2. 2010, celkový čas: 45 minut                                                                                

- status presens: Pacientka přichází s bolestí bederní páteře. V oblasti SI skloubení 

prosáklá oblast, patrné modré žilky. Den předtím začátek menstruace. V souvislosti 

s tím použití farmak proti migréně, která menstruaci vždy provází. Pacientka působí 

příjemně, spolupracuje bez problémů.  

 

- cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- zmírnění bolestí v oblasti SI skloubení 

- zaměření se na zvýšení kloubního rozsahu a pohyblivost DKK 

- zlepšení propriorecepce z dolních končetin 

 

- Návrh terapie: 

- Protažení měkkých tkání dolních končetin 

- Vyšetření a mobilizace bederní páteře a SI skloubení  

- Měkké (zejména fasciální) techniky na oblast spodní části zad 

- Trénink senzomotorické stimulace 

 

64 
 



- provedení: 

- Protažení kůže všemi směry, protažení pojivové řasy v podkoží, svalstvu 

v oblasti lýtek a stehen, protažení adduktorů kyčelního kloubu a flexorů 

kolenního kloubu, dle Lewita 

- Mobilizace prstců, tarzálních kůstek, kloubů mezi tarzálními kůstkami, 

horních a dolních hlezenních kloubů, tibiofibulárních kloubů, dle Lewita 

- Mobilizace kyčelních kloubů, protažení zkrácených svalů dolních končetin 

- Pasivní pohyby pro snížení spasticity DKK 

- Pasivní pohyby kondičního charakteru ve všech kloubech DKK 

- Trénink sensitivity, polohocitu a pohybocitu různých částí těla s využitím 

pomůcky 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- mírně zlepšené vnímání z dolních končetin, změna v subjektivním vnímání 

DKK, působí lehčí, uvolněnější 

 

2. terapie, 4. 2. 2010, celkový čas: 45 minut      

- status presens: 

- Pacientka přijíždí na kolečkovém křesle, které není vybaveno pevnou sedací 

částí. Poloha, kterou v křesle zaujímá je nevyhovující. Provedena úprava 

polohovacími pomůckami – polštář, overball. Pro bolest pravého ramenního 

kloubu je terapeutická jednotka zaměřena na tuto oblast. 

 

- cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- relaxace a uvolnění zad a hrudníku 

- zvýšení pohyblivosti lopatky 

- zvýšení kloubního rozsahu a snížení bolesti ramenních kloubů 

 

- návrh terapie: 

- měkké techniky na fascie a kůži zad 

- mobilizace lopatek 

- uvolňování měkkých tkání hrudníku 

- centrace ramenních kloubů  
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- provedení: 

- uvolnění hrudní fascie, polohování hrudník do extenze, lokalizované dýchání 

do všech sektorů plic, vleže na zádech všech vleže na zádech  

- mobilizace lopatky, nácvik diagonál lopatky dle Kabata, pasivně a poté s 

dopomocí, vleže na boku 

- rozvoj levé poloviny hrudního koše a ventilaci levé plíce, reflexní masáž 

mezižeberních prostorů, vleže na boku 

- trénink asistovaného dýchání s ventilací do všech sektorů plic  

- manuální centrace pletenců horních končetin, reedukace hybnosti s důrazem 

na rozvoj extenze zápěstí a prstů.  

- I. Kabatova diagonála horních končetin 

 

- efekt terapeutické jednotky:  

- pacientka pociťuje uvolněnější pocit ramenních pletenců a hrudníku, 

popisuje jako by se cítila lehčí, s terapií je spokojena 

 

3. terapie, 5. 2. 2010, celkový čas: 45 minut      

- status presens:  

- Po předešlé terapii popisuje přetrvávající bolest pravého ramenního kloubu, 

špatný spánek, během noci několikrát probudila (nevyhovující prostředí, 

pokoj obsazen 5 lidmi). To mělo za následek únavu a zhoršení nálady.  

 

- cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- vycvičení trupového svalstva 

- prevence pádů 

- zvýšení samostatnosti 

 

- návrh terapie: 

- nácvik padání a návrat z pádu na pevnou podložku 

- aktivní cvičení - cvičení na čtyřech 

- nácvik stoje a chůze 
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- provedení: 

- cvičení na žíněnce – obracení se ze zad na břicho a zpět, válení sudů, plazení 

vpřed a zad, zvedání se do kleku na všechny čtyři 

- vsedě nadzvedávání na HKK opřena o předloktí – pohupování trupem 

- nácvik padání do stran ze sedu a z kleku na čtyřech 

- zpevnění pravé dolní končetiny ortézou na koleno, nácvik stoje prováděn na 

stavěcím stole, v kombinace s cviky HKK – pouštění madel jednou rukou, 

poté oběma 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Cvičení pacientku zaujalo,  možnost setrvání v neobvyklých polohách (na 

čtyřech) jí baví a motivuje k dalšímu cvičení.  

 

4. terapie, 8. 2. 2010, celkový čas: 45 minut  

- status presens:  

- Dnes pozitivně naladěna, spánek se zlepšil, dobrý pocit z předešlého cvičení. 

Těší se na další terapie.  

  

- cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- snížení napětí dolních končetin 

- zvýšené celkové mobility 

- snížení spasticity dolních končetin 

- zvýšení jistoty ve stoji a chůzi 

 

- návrh terapie: 

- uvolňování měkkých tkání dolních končetin 

- pasivní pohyby na dolních končetinách všemi směry, vleže na zádech 

- vertikalizace do stoje 

- chůze v bradlech – různé modifikace 

 

- provedení: 

- měkké techniky na oblast fascií – lýtko, stehno s masáží adduktorů a flexorů 

kyčle 
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- mobilizace IP kloubů, MP kloubů, zánártních kůstek, hlezenních kloubů, 

patela, fibula 

- pasivní pohyby dolních končetin analyticky do všech směrů, vleže na zádech 

ve smyslu snížení spasticity  

- vertikalizace do sedu přes bok, vzpřímený sed s lokalizovaným dýcháním do 

všech segmentů 

- vertikalizace do stoje s možností opory o terapeuta  

- zpevnění pravé dolní končetiny ortézou na pravý kolenní kloub, nácvik stoje 

prováděn na stavěcím stole, v kombinaci s cviky HKK – pouštění madel 

jednou rukou, poté oběma 

- nácvik stoje v bradlech před zrcadlem, pomocí švihu posouvání dolních 

končetin vpřed s mojí oporou 

- nácvik stereotypu chůze s chodítkem, snaha o zrychlení a symetričnost 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- největší odezvou této terapie byla indikace ortézy na kolenní kloub při chůzi, 

zlepšuje stabilitu kloubu při chůzi a zvyšuje pocit bezpečí 

 

5. terapie, 9. 2. 2010, celkový čas: 45 min 

- status presens: 

-  Cvičení v poloze na čtyřech pacientku bavilo, dává jí to pocit 

uspokojení, že něco dělá, více se pohybuje, dostává se do neobvyklých 

poloh. 

 

- Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zvýšení exkurze hrudníku, 

- zvýšení kardiorespiračních funkcí 

- uvolnění a snížení spasticity dolních končetin 

- zvýšení rovnováhy 

 

- Návrh terapie: 

- uvolnění hrudníku do extenze 

- respirační gymnastika 

- relaxace a uvolnění měkkých tkání dolních končetin 
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- pasivní pohyby DKK 

- nácvik rovnováhy v sedu 

 

- Terapie:  

- Uvolnění hrudní a sternální fascie 

- Výtěr mezižeberních prostor a facilitace hrudníku míčkováním dle Zdeny 

Jebavé 

- Lokalizované asistované dýchání plicních sektorů 

- Trénink respirační svaloviny hrudníku a břicha prohloubeným, přerušovaným 

výdechem 

- Pasivní procvičení DKK 

- Vertikalizace do sedu se spuštěnými bérci a oporou zad o physioball 

- Trénink udržení rovnováhy v sedu se zapojením HKK do oporné funkce 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Po terapii se cítí pacientka unavenější, ale terapii popisuje jako příjemnou a 

uvolňující. 

 

6. terapie, 10. 2. 2010, celkový čas: 45 minut 

- status presens:  

- Pacientka ušla včera 40m. Stabilnější ve stoji. Dokáže se už vzpřímit 

a vydržet v tomto postavení 30s s oporou.  

- Navečer pociťuje únavu z nohou, horší než přes den. Únava začíná 

přicházet po 4 hodině.  

 

- Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění dolních končetin  

- uvolnění SI skloubení 

- uvolnění krční páteře 

- práce s hrudníkem  

 

- Návrh terapie: 

- PIR s protažením na zkrácené svaly 

- měkké techniky na oblast měkkých tkání krční páteře a dolních končetin 
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- mobilizace dolních končetin a bederní páteře 

- aktivní pohyby krční páteře 

- aktivní protahování bederní oblasti 

 

- Terapie: 

- uvolnění krční fascie a masáž šíjového svalstva s následným aktivním 

procvičením hybnosti krční páteře všemi směry 

- PIR s protažením na m.trapezius, extensory krční páteře, m.pectoralis 

major 

- mobilizace plosek nohou, patel a tibiofibulárního skloubení, dle Lewita 

- mobilizace bederní páteře – vleže na boku – dolní končetiny flektovány 

v kyčelních a kolenních kloubech, pasivně provedená rotace trupu. 

- vleže na boku – uvolnění beder, hrudníku (dolní končetiny flektovány 

v kyčlích a kolenou – je mezi ně vložen polštář). Provádíme pasivní 

kolíbání trupu oproti pánvi zepředu dozadu. (Vhodný cvik pro 

autoterapii) 

- vleže na boku, dolní končetiny flektovány v kyčelních a kolenních 

kloubech. Přitahování svrchní dolní končetiny v mírné zevní rotaci 

k hrudníku aktivně. Dále pak aktivně proti odporu. 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Terapie proběhla bez obtíží, došlo k uvolnění v oblasti beder a zlepšení 

kloubní vůle pately a tibiofibulárního skloubení.  

 

7. terapie, 11. 2. 2010, celkový čas: 45 minut 

- status presens:  

- pacientka užívá každý večer ½ prášku na spaní.  

- Každý večer popisuje pocit „gumových“, hadrových nohou. „Dělají si, 

co chtějí, vůbec mě neposlouchají“. Dochází k samovolným záškubům.  

 

- cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- reflexní ovlivnění břišní oblasti přes jizvy 

- zvýšení omezené pohyblivosti hrudníku 

- zvýšení kloubního rozsahu ramenních kloubů 
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- návrh terapie: 

- měkké techniky na jizvy po UPT 

- protažení fascií hrudníku 

- mobilizace ramene, klavikuly,  

- PNF na horní končetiny 

- aktivace posturální svaloviny 

 

- provedení:  

- protažení kůže, pojivové řasy, léčení tlakem zaměřené na jizvy v oblasti 

břicha, dle Lewita 

- protažení fascií na obou stranách trupu v sedu na vyšetřovacím stole, 

horní končetina ve vzpažení s flektovaným loketním kloubem, dle 

Lewita 

- protažení fascií okolo hrudníku, vleže na zádech, ve směru latero-

mediálním 

- mobilizace akromioklavikulárního kloubu posunem klíční kosti proti 

akromionu směrem ventrodorzálním a kraniokaudálním 

- trakce v ramenu vleže přes hýždě terapeuta ve směru osy horní končetiny 

- I. diagonála extenční vzorec, II. diagonála flekční vzorec na horní 

končetiny, vsedě na lehátku, plosky nohou na podlaze, snaha o 

korigovaný sed, horní končetiny pohyb vykonávají souběžně 

- rytmická stabilizace trupu - posuny trupu laterálně do stran, rotační 

pohyby na obě strany 

- rytmická stabilizaci trupu kladením odporu v oblasti ramene a pánve, 

přetáčení na bok a na záda jsme se snažili podpořit iradiací hybnosti z 

krční páteře a ramenního pletence aktivací m. serratus anterior a m. 

latissimus dorsi. 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Po terapii došlo k zlepšené kloubní vůli akromioklavikulárního kloubu a 

zvýšené posunlivosti fascií hrudníku. 
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8. terapie, 12. 2. 2010, celkový čas: 45 minut   

- status presens:  

- Pacientka se cítí dobře, opět bolest v oblasti SI skloubení a kříže.  

- Velké omezení pohyblivosti SI skloubení bilaterálně souměrné.  

- Omezená posunlivost měkkých tkání v oblasti zad.  

 

- cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění oblasti SI, beder a kříže 

- snížení bolesti v oblasti SI skloubení, beder a kříže 

 

- návrh terapie: 

- měkké techniky na oblast měkkých tkání bederní páteře a SI skloubení 

- mobilizace SI skloubení křížovým hmatem dle Stoddarda 

- mobilizace bederní páteře do deflexe 

- postizometrická trakce vleže na břiše výdechově- nádechová 

 

- provedení:  

- protažení kůže všemi směry, protažení pojivové řasy uchopením mezi 

palcem a ukazovákem obou rukou, léčení fascií – posun fascií 

v lumbosakrální oblasti směrem kaudálním, protažení fascií na zádech 

kraniálním směrem, dle Lewita  

- Křížový hmat dle Stoddarda 

- Mobilizace bederní páteře do deflexe provedená vleže na zádech, pacient 

se přichycuje horními končetinami okrajů lehátka.  

- Postizometrická trakce provedena vleže na břiše s vnitřní rotací dolních 

končetin a uvolněnými hýžďovými svaly.  

- PIR s protažením na horní vlákna m.trapezius bilaterálně, m.levator 

scapulae bilaterálně, krátké extensory krční páteře 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Oblast křížové kosti stále tuhá, mírné zlepšení zaznamenáno v bederní 

oblasti.  

 

 

72 
 



9. terapie, 15. 2. 2010, celkový čas: 45 minut  

- status presens:  

- Pacientka se cítí unavená po víkendu, který strávila doma se svou 

rodinou. Kyčelní klouby volné.  

- Na pravé dolní končetin zhoršená posunlivost měkkých tkání.  

- Zjištěna omezená zevní rotace ramenních kloubů 

 

- Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění dolních končetin – plosek nohou, pately a fibuly bilaterálně 

- zaměření se na horní část trupu – uvolnění, centrace ramenních kloubů 

- zvýšení kloubních rozsah ramenních kloubů 

 

- Návrh terapie: 

- mobilizace a měkké techniky na oblast dolních končetin 

- PIR s protažením na zkrácené svaly 

- aktivní cvičení na podkladě vývojové kineziologie 3. měsíc 

 

- Terapie:  

- protažení kůže všemi směry, protažení pojivové řasy v podkoží, svalstvu 

v oblasti lýtek a stehen, protažení adduktorů kyčelního kloubu a flexorů 

kolenního kloubu, dle Lewita 

- mobilizace prstců, tarzálních kůstek, kloubů mezi tarzálními kůstkami, 

horních a dolních hlezenních kloubů, tibiofibulárních kloubů, dle Lewita 

- PIR s protažením na m.trapezius, m.levator scapulae, 

sternocleidomastoideus, m.pectoralis major 

- vleže na zádech s flektovanými dolními končetinami v kyčelních a 

kolenních kloubech. Horní končetiny postaveny do zevní rotace 

v ramenních kloubech, flektovány v kloubech loketních. Odpor terapeuta 

kladen do dlaní v ose předloktí. Cvičení spojeno s hlubokým nádechem a 

prodlouženým výdechem. Hlava aktivně vedena do dálky. Spodní žebra 

držena dole.  

- předchozí cvik spojen s gymnastickým míčem. Tzn., že dolní končetiny 

jsou položeny na míči tak, že má pacient flexi v kyčlích a kolenou. 
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Střídavě pak zvedá pravou a levou dolní končetinu, tak aby se míč 

nepohnul, nebo druhá končetina neuklouzla dolů.  

- Pacientka sedí na lehátku, tak že dolní končetiny spočívají v pravých 

úhlech v kyčelních i kolenních kloubech. Instrukce a korekce postavení 

zad, trupu a hlavy.  

- Předchozí cvik spojen s pohyby horních končetin, kdy dlaně směřují 

k zemi a pacient vyvíjí tlak směrem dolů, aby docházelo k zapojení 

dolních fixátorů lopatek.  

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Nejvýraznější zaznamenanou změnou po terapii je výrazné uvolnění 

napětí dolních končetin, cvičení pacientku velmi bavilo.  

 

10. terapie, 16. 2. 2010, celkový čas: 45 minut  

- status presens:  

- Cítí se velmi unavená, po včerejším cvičení bolest pravého ramene.  

- Přetrvává bolest v oblasti kříže.  

- Pociťuje „tuhost“ nohou.  

 

- Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- odstranění bolesti ramenních kloubů 

- zvýšení kloubního rozsahu a pohyblivosti ramenních kloubů 

- cviky na zemi pro nácvik lokomoce při možném pádu 

 

- Návrh terapie: 

- uvolnění měkkých tkání na horních končetinách horkou rolí  

- aktivní cvičení na podkladě poloh vývojové kineziologie, centrace ramen 

- aktivní cvičení na čtyřech 

 

- Terapie: 

- aplikace horké role na obě horní končetiny od aker po m.pectoralis a 

ramenní klouby 
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- protažení kůže všemi směry, protažení pojivové tkáně uchopením mezi 

palcem a ukazováčkem obou rukou, protažení končetinových fascií na 

horních končetinách 

- vleže na zádech s flektovanými dolními končetinami v kyčelních a 

kolenních kloubech. Horní končetiny postaveny do zevní rotace 

v ramenních kloubech, flektovány v kloubech loketních. Odpor terapeuta 

kladen do dlaní v ose předloktí. Cvičení spojeno s hlubokým nádechem a 

prodlouženým výdechem. Hlava aktivně vedena do dálky. Spodní žebra 

držena dole. 

- Předchozí cvik spojen s gymnastickým míčem. Tzn., že dolní končetiny 

jsou položeny na míči tak, že má pacient flexi v kyčlích a kolenou. 

Střídavě pak zvedá pravou a levou dolní končetinu, tak aby se míč 

nepohnul, nebo druhá končetina neuklouzla dolů.  

- Přesun z polohy vleže na zádech do polohy na čtyřech. Horní končetiny 

spočívají na předloktích, které zaujímají polohu z vývojové kineziologie 

– lokty od sebe, dlaně nadzvednuty, prsty relaxovány. Hlava vytahována 

do dálky. Lopatky drženy u páteře. Vyrovnávání bederní lordózy. Vše 

s dopomocí terapeuta.  

- Přesun z předloktí na dlaně. S dopomocí terapeuta prováděny lezení 

vpřed a vzad.  

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Po terapii výrazný pocit úlevy v oblasti pletenců ramenních, s každou 

terapií se zvyšuje kloubní rozsah a hybnost kloubu. S tím souvisí i 

snížení bolesti na pravé straně.  

 

11. terapie, 17. 2. 2010, celkový čas: 45 minut      

- status presens:  

- Cítí uvolněni v oblasti pletence ramenního po předchozí terapii.   

- Přichází pozitivně naladěná.  

- Den ode dne působí po psychické stránce lépe. Mírná bolest hlavy. 

 

- Cíl terapie: 

- snížení bolestí hlavy 
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- snížení svalových dysbalancí 

- zvýšení pohyblivosti a kloubní vůle krční páteře 

 

- Návrh terapie: 

- měkké techniky na oblast měkkých tkání krční páteře 

- PIR s protažením na zkrácené svaly  

- mobilizace krční páteře 

- pasivní pohyby krční páteře 

 

- Terapie: 

- protažení měkkých tkání v oblasti krční páteře – protažení kůže, 

protažení pojivových tkání uchopením tkáně mezi palcem a 

ukazováčkem obou rukou, dle Lewita 

- rotační technika léčení fascií na krku a v oblasti cervikotorakálního 

přechodu, dle Lewita 

- PIR s protažením na m.trapezius, m.levator scapulae, krátké extensory 

šíje, m.pectoralis major, dle Lewita 

- pasivní pohyby krční páteře ve směru flexe, lateroflexe a rotace 

 

- efekt terapeutické jednotky: 

- Terapie snížila akutní bolest hlavy a přinesla pocit úlevy, díky protažení 

a uvolnění oblasti měkkých tkání.  

 

Poslední návštěva, celkový čas: 45 minut 

- status presens:  

- Do polohy na čtyřech se už pacientka dostane z terapeutického lehátka 

sama. 

- Zvýšení jistoty a rychlejší provedení jednotlivých lokomočních pohybů. 

 

- cíl dnešní terapeutické jednotky:  

- výstupní kineziologický rozbor 

- zadání autoterapie 
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- provedení: 

- výstupní kineziologický rozbor 

- zadání nejdůležitějších cviků pro domácí cvičení 

 

Autoterapie:  

Pacientka se naučila v rámci LTV novým cvikům, které použije v domácí rehabilitaci a 

které zařadí do svého denního režimu. (viz příloha č. 4) 

 

3.7  Výstupní kineziologický rozbor 

3.7.1  Fyziologické funkce 

- Výška: 164 cm   

- Váha: 79 kg   

- BMI: 29,37 

- Krevní tlak: 120/80  

- TF: 76/min 

- Kůže: pobledlá, bílá 

3.7.2 Vyšetření stoje 

Vyšetření aspekcí: 

- Stoj nestabilní, trup držen v předklonu.  

- Neprovede stoj bez opory na delší dobu.  

- Vyšetření provedeno s možností opory o chodítko, které běžně používá.  

pohled zezadu: 

- báze přiměřená, pravá dolní končetina ve větší zevní rotaci 

- pravá dolní končetina vpřed 

- propadlá příčná i podélná klenba bilaterálně 

- asymetrie lýtek 

- levá podkolenní rýha níž 

- asymetrie adduktorové linie stehen 

- levá subgluteální rýha níž 

- ochablé hýžďové svaly bilaterálně 

- prosáklá oblast nad křížovou kostí 
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- výrazný hypertonus paravertebrálních svalů v dolní Th úseku páteře 

- thorakobrachiální trojúhelník vpravo větší 

- dolní úhel lopatky vlevo níž 

- mediální okraj lopatky vlevo dál od páteře 

- levé rameno výš 

- úklon trupu vlevo 

- úklon a rotace hlavy vpravo 

pohled zepředu: 

- rotace hlavy vpravo 

- předloktí držena v pronaci 

- mírná flexe v loketních kloubech 

- ochablé břišní svalstvo 

- pravé koleno více v zevní rotaci 

- celá pravá končetina držena v zevní rotaci 

pohled zboku: 

- hyperextenze kolenních kloubů 

- prohloubená bederní lordóza 

- výrazně zvýšená kyfóza hrudní páteře 

- prosak C/Th přechod 

- předsunuté držení hlavy 

-  

Vyšetření na dvou vahách: 

- tělesná hmotnost: 79 kg 

- zatěžování dolních končetin: pravá dolní končetina: 35 kg, levá dolní končetina: 

44 kg 

- vyšetření ukázalo menší váhový rozdíl, který činí 9 kg, váha přenášena více na 

levou dolní končetinu 

 

Modifikace stoje:  

- stoj na jedné noze: neprovede 

- stoj na špičkách: neprovede 

- stoj na patách: neprovede 
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Vyšetření pánve: 

- spinae iliacae anteriores: vpravo níž 

- spinae iliacae posteriores: vpravo níž  

- cristae iliacae: vpravo níž 

 

Vyšetření olovnicí: 

- Vyšetření v úvodu nebylo provedeno, pro stávající nestabilitu neprovádíme ani 

nyní. 

 

3.7.3 Vyšetření chůze 

a) analýza chůze: 

- V chůzi si je pacientka jistější.  

- Tempo chůze se podstatně zrychlilo a délka kroků je symetričtější.  

- Pravá noha ale stále vázne v odvíjení chodidel, kdy špička stále přepadává 

dopředu a noha je tak více vytáčena do zevní rotace.  

- Denně zvýšila množství nachozených metrů.  

- Schopná ujít kus cesty i se vzpřímenou hlavou, kdy dojde k vyloučení kontroly 

nohou zrakem. 

 

b) modifikace chůze: 

- chůze pozadu: nelze provést 

- chůze se zavřenýma očima: nelze provést 

- chůze ve vzpažení: nelze provést 

- chůze po špičkách: nelze provést 

- chůze po patách: nelze provést 

- chůze do stran: nelze provést 

 

3.7.4  Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy  

Extenze v kloubu kyčelním: 

- provedení s flexí v kolenním kloubu z důvodu zkrácených flexorů kolenního 

kloubu 
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- pravá dolní končetina: zapojování jednotlivých svalových skupin: 

1. ischiokrurální svaly, 2. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře 

homolaterální, 3. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře kontralaterální, 

4. svalstvo pletence ramenního, 5. paravertebrální extensory trupu L páteře 

homolaterální, 6. paravertebrální extensory trupu L páteře kontralaterální, 

7. gluteus maximus.  

- Při pohybu nadzvedává pánev 

- levá dolní končetina: zapojování jednotlivých svalových skupin: 

1. ischiokrurální svaly, 2. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře 

homolaterální, 3. paravertebrální extensory trupu Th-L páteře kontralaterální, 

4. svalstvo pletence ramenního, 5. paravertebrální extensory trupu L páteře 

homolaterální, 6. paravertebrální extensory trupu L páteře kontralaterální, 

7. gluteus maximus 

- Provede ve větším rozsahu, i přes pokrčení v kolenním kloubu při pohybu 

nadzvedává pánev 

 

Flexe trupu: 

- Horní končetiny podél těla, dolní končetiny extendovány:  

Tento stereotyp je pro pacientku energeticky i pohybově nevýhodný. Přesun z lehu do 

sedu proveden přetočením přes bok s flektovanými dolními končetinami a vzepřením se 

o končetiny do sedu.  

- Horní končetiny podél těla, dolní končetiny extendovány, aktivní plantární flexe 

v hlezenních kloubech:  

nedokáže aktivně udržet plantární flexi obou nohou, proto test nebyl proveden 

 

Abdukce v kloubu kyčelním: 

- pravá dolní končetina: zapojování jednotlivých svalových skupin: 1. m.gluteus 

medius et minimus, 2. m. quadratus lumborum, 3. m. tensor fasciae latae, 

4. m. iliopsoas, 5. m. rectus femoris, 6. břišní svalstvo 

- levá dolní končetina: zapojování jednotlivých svalových skupin: 1. m.gluteus 

medius et minimus, 2. m. quadratus lumborum, 3. m. tensor fasciae latae, 

4. m. iliopsoas, 5. m. rectus femoris, 6. břišní svalstvo 
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Flexe šíje:  

- Pohyb proveden nesprávně, zahájen předsunem brady vpřed, jinak v plném 

rozsahu. 

- Přetěžování m.sternocleidomastoideus. 

 

Klik: 

- Test kvůli snížené svalové síle a celkovému stavu pacientky neproveden. 

 

Abdukce v kloubu ramenním: 

- vyšetřeno vsedě, s flektovanými lokty, palce čelem vzhůru, obě ruce najednou 

- nesprávné zapojení svalstva v tomto pořadí: 1. m.trapezius horní část, 

2. m.levator scapulae (výrazné přetížení těchto dvou svalů), 3. m.deltoideus, 

4. m.supraspinatus, 5. m.quadratus lumborum kontralaterálně, 6. dolní fixátory 

lopatek 

 

Vyšetření běžných denních stereotypů: 

- Vstávání z lehu do sedu: pacientka stále využívá přesun do sedu přes polohu 

na boku, provedení postupného zvedání prostřednictvím horních končetin 

za současného pokládání dolních končetin z lehátka na podložku.  

- Vstávání ze sedu do stoje: stále značná nejistota v provedení, nejdříve dojde 

k přesunu kostrčí až na okraj lehátka, oporu si vytváří široce postavenými 

horními končetinami vedle trupu. Poté provede velký předklon a stoj 

na ploskách, který postupně vyvažuje napřimováním trupu. V konečné fázi je 

trup stále v předklonu a horní končetiny jsou dále od těla, pomáhají v udržování 

rovnováhy. Během celého manévru je potřeba kontroly a potřebné opory 

fyzioterapeuta. 

- Sed: v poloze sed je pacientka vzpřímenější, ramena v menší protrakci, 

uvolněnější oblast ramenního pletence i oblast hrudníku. Stále ale zvýšené 

kyfotické držení a předsun.  
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3.7.5  Antropometrické vyšetření 

- k měření byl použit krejčovský metr, měřeno v centimetrech 

Horní končetiny: 

Délkové míry (cm) pravá Levá 

Celá HK 55 56 

Paže 33 33 

Předloktí 21 23 

Obvodové míry (cm)   

Paže relaxovaná 34 34 

Loketní kloub 28 28 

Předloktí 28 28 

Přes processi styloidei 17 18 

Přes hlavičky metacarpů 19 19 

 

Dolní končetiny: 

Délkové míry (cm) pravá Levá 

Funkční délka 88 88 

Anatomické délka 86 86 

Obvodové míry (cm)   

Kolenní kloub 42 42 

Přes tuberositas tibiae 37 36 

Lýtko 35,5 34 

Přes nárt a patu 31 30 

Přes hlavičky metatarzů 22,5 22,5 

Tabulka č. 8. – Antropometrické vyšetření (cm) při výstupním kineziologickém 

rozboru 
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3.7.6  Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní dle Jandy 

- k měření byl použit dvouramenný goniometr, záznam metodou SFTR (Janda, 1993), 

měřeny byly pouze aktivní rozsahy pohybu 

Horní končetiny 

Kloub pravá Levá 

Ramenní  S 20-0-140° S 20-0-140° 

 F 0-0-140° F 0-0-140° 

Loketní  S 0-0-120° S 0-0-125° 

Radioulnární R 90-0-70° R 90-0-85° 

Zápěstí S 90-0-45° S 55-0-35° 

 F 20-0-35° F 20-0-35° 

Dolní končetiny 

Kloub pravá Levá 

Kyčelní  S 10-0-90° S 10-0-90° 

Kolenní  S 10-5-120° S 10-5-130° 

Hlezenní  S 50-45-10° S 35-0-15° 

 R nesvede R nesvede 

Tabulka č. 9. – Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní (°) dle Jandy (1993) při 

výstupním kineziologickém rozboru 

 

Shrnutí: Pozorujeme největší omezení rozsahu kloubní pohyblivosti na levém zápěstí 

a bilaterálně v kloubech hlezenních, přičemž vlevo je omezení podstatně větší.  

Ve stranovém porovnání je omezenější pravý ramenní kloub, který je stále bolestivý, 

dále pak pravý kloub kolenní, kde byl neměřen snížený rozsah pohybu.  
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3.7.7  Vyšetření pohyblivosti páteře 

- Schoberova vzdálenost: nezměřeno 

- Stiborova vzdálenost:   nezměřeno     

- Čepojova vzdálenost:   nezměřeno    

- Ottův příznak inklinační:   nezměřeno 

- Ottův příznak deklinační:   nezměřeno   

- Thomayerův příznak:   nezměřeno    

- Zkouška lateroflexe:   nezměřeno    

- Forestierova fleche:    nezměřeno 

- nezměřeno, zkoušky se provádějí ve stoje a vyžadují stabilitu pacienta 

 

3.7.8  Dynamické vyšetření páteře 

- zkoušky vyšetřeny vsedě na lehátku, s flektovanými dolními končetinami 

v kyčelních a kolenních kloubech a ploskami nohou na pevné podložce 

- Anteflexe páteře:  

Během předklonu dochází k rozvíjení páteře jen v úseku Th-L po střední hrudní 

páteř, dále se rozvíjení zastaví a pokračuje až v oblasti páteře krční. 

- Retroflexe páteře:  

Pohyb provede jen v krční páteři, další odvíjení páteře není znatelné. 

- Lateroflexe páteře:  

Na pravou stranu je lepší rozvíjení obratlů, na levou stranu je znatelný větší 

rozsah, spojený s připojením rotace trupu. 
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3.7.9  Vyšetření hypermobility dle Jandy 

- hodnotící škála hypermobility dle Jandy (Janda, 2004): 

- 0 není hypermobilní 

- 1 je hypermobilní 

 

Vyšetřovaný pohyb vpravo vlevo 

Rotace hlavy 0 0 

Rotace hrudní páteře 0 0 

Zkouška lateroflexe 0 0 

Zkouška předklonu 0 0 

Zkouška extense 0 0 

Zkouška sepjatých prstů 0 0 

Zkouška sepjatých rukou 0 0 

Zkouška extendovaných 

loktů 

0 0 

Zkouška šály 1 1 

Zkouška zapažených paží 0 0 

Zkouška založených paží 0 0 

Zkouška ABD v ram. kl. 0 0 

Zkouška posazení na paty netestováno netestováno 

Tabulka č. 10. - Vyšetření hypermobility dle Jandy při výstupním kineziologickém 

rozboru (Janda, 2004) 

Shrnutí: 

Dle vyšetření jsme si potvrdili, že pacientka není hypermobilní, pouze jedna zkouška 

z dvanácti naměřených měla pozitivní výsledek.  
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3.7.10 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

- hodnotící škála zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004): 

- 0 nejde o zkrácení 

- 1 malé zkrácení 

- 2 velké zkrácení 

Vyšetřovaný sval Vpravo Vlevo 

M. triceps surae - soleus 2 2 

M. triceps surae -gastrocnemius 2 2 

M. iliopsoas 1-2 2 

M. rectus femoris 1-2 2 

M. tensor fasciae latae 1-2 2 

Flexory kolenního kloubu 1-2 2 

Adduktory kyčelního kl. 2 2 

M.piriformis 1 1 

M.quadratus lumborum 2 2 

M.pectoralis major 1 2 

M.trapezius 1-2 1-2 

M.levator scapulae 1 1 

M.sternocleidomastoideus 1 1 

Paravertebrální svaly 2 2 

Tabulka č. 11. - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy při výstupním kineziologickém 

rozboru (Janda, 2004) 

Shrnutí:  

Při vyšetření zkrácených svalů bylo zaznamenáno zlepšení. Zmenšilo se zkrácení svalů 

trapézových a m.levator scapulae vlevo. Jinak nebyly zaznamenány žádné výrazné 

změny.  

 

3.7.11  Vyšetření svalové síly dle Jandy  

- Svalový test neprovádíme u centrálních lézí. Z tohoto důvodu bylo použito orientační 

vyšetření svalové síly s využitím hodnocení v šesti stupních dle Jandy a pro svaly 

s přechodnou hodnotou ještě upřesněno pomocí znamének + (plus) a  - (mínus) 
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- hodnotící škála: 

 st. č. 0 – nula – při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu 

 st. č. 1 – T (trace) – stopa – záškub – vyjadřuje zachování přibližně 10% svalové 

síly. Sval se při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované 

části.  

 st. č. 2 – P (poor) – velmi slabý – určuje asi 25% síly normálního svalu. Sval 

nedovede překonat váhu testované části, poloha upravena tak, aby při pohybu 

byla vyloučena zemská tíže. 

 st. č. 3 – F (fair) – slabý – vyjadřuje asi 50% síly normálního svalu, překoná 

zemskou tíži a váhu testované části 

 st. č. 4 – G (good) – dobrý – odpovídá přibližně 75% síly normálního svalu, 

dokáže překonat středně velký odpor 

 st. č. 5 – N (normal) – normální – odpovídá normálnímu svalu, s velmi dobrou 

funkcí, schopen překonat značný vnější odpor. 

 

Horní končetiny: 

pravá   

extenze prstů   3+ 

flexe prstů   4+ 

extenze zápěstí 4 

flexe zápěstí   4+ 

ABD palce   4 - 

ADD palce   4 

opozice palce   1  

flexe v IP kloubech  4 

snížená funkce ukazováku 

stisk   4 

celkově HK   4 – 4+ 

levá 

extenze prstů  4 

flexe prstů  4 

extenze zápěstí 4 - 

flexe zápěstí  4 

ABD palce  4 

ADD palce  4 

opozice palce  4 

flexe v IP kloubech 4+ 

stisk   4 - 

celkově HK  4 – 4+ 

 

Dolní končetiny: 

flexe v kyčelním kloubu P 4+  L 4+ 

extenze v kyčelním kloubu P 4+ L 4+ 

abdukce v kyčelním kloubu P 3 L 3 



addukce v kyčelním kloubu P 4 L 4 

rotace v kyčelním kloubu P 4+ L 4+ 

flexe kolenního kloubu P 4 L 4 

extenze kolenního kloubu P 4 L 4 

pozn.: kolenní klouby hypermobilní, nestabilní 

dorsální flexe v hlezenním kloubu P 1 L 1+ - 2 

plantární flexe v hlezenním kloubu P 1 L 1+ - 2 

pozn.: zkrácené Achillovy šlachy, projevy spasticity 

 

Shrnutí: 

Svalová síla se od prvního měření mírně zvýšila v oblasti dolních končetin, zejména u 

svalů v oblasti kyčelního kloubu, ale také flexory kolenního kloubu. Celková síla 

horních končetin je dle svalového testu stupeň č. 4. Na dolních končetinách, s výjimkou 

hlezenních kloubů zůstává stále  na hranici stupně č. 3. - 4.  

 

3.7.12  Vyšetření dýchání 

- Dýchání bylo vyšetřeno aspekcí v poloze vleže na zádech 

- jedná se o břišní typ dýchání 

- dechová vlna: začíná správně nádechem do břicha, rozvoj hrudník je stále minimální 

 

3.7.13  Palpační vyšetření svalových skupin dle Lewita  

(Lewit, 2004) 

- Hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti dolní hrudní páteře bilaterálně.  

- Hypertonus m.trapezius bilaterálně snížen.  

- Dolní končetiny uvolněnější, napětí uvolněno. (záleží na dni, není stále 

uvolnění, mění se ze dne na den) 

- M. pectoralis  major v hypertonu bilaterálně, palpačně méně bolestivý 

- Břišní svaly hypotonické, palpačně nebolestivé 
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3.7.14  Palpační vyšetření jizev 

- Provedena kontrola stavu jizev, během které nebyly zjištěny žádné změny.  

 

3.7.15  Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

(Lewit, 2004) 

Vyšetření kůže:  

- Posunlivost kůže a podkoží v oblasti zad větší do všech směrů, zejména v hrudní 

části došlo k velkému uvolnění 

- v oblasti dolních končetin poddajnější, zvýšená posunlivost měkkých tkání 

celkově 

- na horních končetinách zlepšená posunlivost měkkýh tkání ve všech vrstvách 

Kiblerova řasa: 

- Nabírání řasy jednodušší, bylo opakováno téměř každou terapii jako funkční 

test.  

- Proto pozorujeme zlepšení a větší poddajnost a oddělení jednotlivých vrstev 

tkání.  

- Stranově stále zůstává horší vlevo.  

Fascie: 

- vyšetření zádové fascie: pocitově volnější, ale stále snížená posunlivost všemi 

směry 

- vyšetření sternální fascie: bilaterálně symetrická posunlivost, bez omezení 

- vyšetření kůže, podkoží a fascie v oblasti m. pectoralis major: oboustranně stále 

snížená posunlivost   

- vyšetření hrudní fascie: bilaterálně uvolněnější, levá strana výrazné zlepšení 

- vyšetření laterální fascie: bilaterálně symetrické 
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3.7.16  Vyšetření úchopu 

Úchop pravá Levá 

Štipec pinzetový Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Štipec nehtový Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Špetka Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Kulový Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Válcový Svede s omezením Svede s omezením (hmotnost) 

Laterální Nesvede Svede bez patologického nálezu 

Háček Svede s omezením Svede s omezením (hmotnost) 

Tabulka č. 12. – Vyšetření úchopu při výstupním kineziologickém rozboru 

 

Shrnutí: 

- úchopový mechanismus na stejné úrovni, z důvodu stejné svalové síly 

 

3.7.17  Neurologické vyšetření  

A. Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olphactorius    bez patologického nálezu 

II. n. opticus      bez patologického nálezu 

III. n. oculomotorius, IV. n. trochlearis, VI. n. abducens – zornice jsou 

izokorické, pohyb bulbů všemi směry, nystagmus negativní 

V. n. trigeminus     bez patologického nálezu   

VII. n. facialis      miminka je  neporušená 

VIII. n. vestibulocochlearis  bez patologického nálezu 

IX. n. glossopharyngeus   bez patologického nálezu 

X. n. vagus   bez patologického nálezu 

XI. n. accesorius   bez patologického nálezu 

XII. n. hypoglossus   bez patologického nálezu 
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B. Vyšetření patologických reflexů: 

Pyramidové zánikové jevy – HKK 

Mingazzini negativní 

Rusecký  negativní 

Dufour  negativní 

Barré  negativní 

Fenomén retardace  negativní 

 

Pyramidové jevy zánikové – DKK 

Mingazzini pozitivní, levá dolní končetina padá 

Barré  pozitivní 

Fenomén retardace  pozitivní 

 

Pyramidové jevy spastické – HKK 

Hoffman negativní 

Juster  negativní 

Tromnér negativní 

palcobradový reflex negativní 

Úchopový reflex  negativní 

Labiální reflex negativní 

Sací reflex negativní 

 

Pyramidové jevy spastické - DKK 

Babinsky pozitivní, výbavný 

Chaddock  pozitivní, výbavný 

Oppenheim  pozitivní, výbavný 

Vítkův sumační reflex  pozitivní, výbavný 

Rossolimov pozitivní, výbavný 

Zjukovski – Kornelov  pozitivní, výbavný 

Vítkův sumační pozitivní, výbavný 

- celkově na levé dolní končetině větší reakce 
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C. Vyšetření monosynaptických reflexů: 

Hodnotící škála reflexů dle Véleho:  

0= areflexie 

1= hyporeflexie, reflex vybavíme jen s facilitací 

2= snížený reflex 

3= normoreflexie 

4= hyperreflexie 

5= polykinetický reflex 

 

HKK: 

bicipitový  P= 4, L= 4 

radiopronační P= 4, L= 4 

styloradiální P= 4, L= 4 

flexorů prstů P= 4, L= 4  

DKK: 

patelární                                P= 4, L= 4 

Achillovy šlachy                     P= 4, L= 4 

medioplantární                        P= 4, L= 4 

 

D. Vyšetření  kožních reflexů: 

břišní epigastrický :  nevýbavný 

břišní mezogastrický:  nevýbavný 

břišní hypogastrický:  nevýbavný 

kožní plantární reflex:  nevýbavný 

 

E. Vyšetření autonomních reflexů: 

Fotoreakce přímá:  v normě 

Fotoreakce nepřímá:  v normě 

Reakce při konvergenci:  v normě 
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F. Vyšetření čití 

Vyšetření povrchového čití: 

- vyšetření grafestezie: bez patologického nálezu – bilaterálně (testováno v dlaních), 

absolutní necitlivost na ploskách dolních končetin 

- vyšetření termického čití: snížené čití na ploskách dolních končetin 

 

Vyšetření hlubokého čití : 

a) pohybocit: na horních končetinách zachován, celkově porušen v oblasti dolních 

končetin, nejhorší oblast plosek nohou, směrem proximálním se čití postupně mírně 

zvyšuje 

b) polohocit: na horních končetinách zachován, celkově porušen v oblasti dolních 

končetin, stejné jako pohybocit 

c) vibrační čití (ladička): od kolenních kloubů absolutní necitlivost, levá dolní 

končetina 

horší než-li pravá, na horních končetinách zvýšené vnímání na pravé straně 

 

G. Vyšetření taxe 

ukazovák – nos  bez patologického nálezu   

ukazovák – ušní boltec bez patologického nálezu 

pata – koleno   na levé dolní končetině mírný třes, přestřelení kolene, 

nejde  

sjíždění patou po holenní kosti, ujíždí 

pata – špička   bez patologického nálezu 

 

H. Napínací manévry 

Lasequeův manévr – negativní   

obrácený Laseque – negativní   

 

CH. Vyšetření rovnováhy 

Rhomberg I:   beze změny 

Rhomberg II:   beze změny 

Rhomberg III:  beze změny 

93 
 



I. Testy na rozeznání mozečkové a vestibulární léze 

- Hautantova zkouška   negativní  

- De Kleynova zkouška  negativní  

- Test na polohovou závrať negativní 

 

- Trendelenburg- Duchenova zkouška:  

o Neprovede stoj na jedné noze z důvodu velké nestability a oslabené 

funkce dolních končetin. 

- Véleho funkční test nohy:  

o Nedochází k zapojení prstců, pacientka přepadává okamžitě dopředu

   

J. Diadochokinéza 

- Dolní končetiny 

opakovaná flexe v kyčelním kloubu, vsedě na lehátku s flektovanými kolenními klouby 

– ze začátku rychlé tempo, ale nekoordinovaně prováděno, postupně pohyb ztrácí směr 

a zmenšuje se rozsah 

- Horní končetiny  

opakovaná supinace – pronace – svede bez patologického nálezu 

 

3.7.18  Speciální testy 

1) Test aktivit denního života dle Barthelové 

Vyšetřovaná osoba: J. R.      Datum: 18. 2. 2010 

Položka Hodnocení Skóre Body 

Najedení, napití Samostatně     

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

10b 

Oblékání Samostatně 

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

10b 

Koupání Samostatně nebo s 

 pomocí 

Neprovede 

5b 

 

0b 

5b 
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Osobní hygiena Samostatně nebo 

 s pomocí 

Neprovede 

5b 

 

0b 

5b 

Kontinence moči Plně kontinentní 

Občas inkontinentní 

Inkontinentní 

10b 

5b 

0b 

5b 

Kontinence stolice Plně kontinentní 

Občas inkontinentní 

Inkontinentní 

10b 

5b 

0b 

5b 

Použití WC Samostatně 

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

10b 

Přesun lůžko-židle Samostatně 

S malou pomocí 

Vydrží sedět 

Neprovede 

15b 

10b 

5b 

0b 

15b 

Chůze po rovině Samostatně nad 50 m 

S pomocí 50 m 

Navozíku 50 m 

Neprovede 

15b 

10b 

5b 

0b 

10b 

Chůze po schodech Samostatně bez pomoci 

S pomocí 

Neprovede 

10b 

5b 

0b 

0b 

 Celkové skóre:  75b 

Tabulka č. 13. – Barthel index při výstupním kineziologickém rozboru 

 

HODNOCENÍ: 

- 0 – 40 bodů vysoká závislost v bazálních všedních činnostech 

- 41 – 60 bodů závislost středního stupně 

- 61 – 95 bodů závislost lehčího stupně 

- 100 bodů nezávislost 
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2) Kurtzkeho stupnice postižení (EDSS) 

Rozpětí 0–10 a šířka každého intervalu je 0,5 bodu. MUDr. Petr Lenský v knize 

Roztroušená skleróza mozkomíšní uvádí následující stupně: 

 0 – bez potíží, neurologický nález normální  

 1 – potíže mírné nebo jen anamnestické, výkonnost intaktní, nepatrné odchylky 

v neurologickém nálezu  

 2 – potíže jen lehké, výkonnost dotčena minimálně, malý neurologický nález  

 3 – postižení výraznější, hybnost a výkonnost dotčena, pracovní schopnost 

zachována. Neurologicky vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více 

lehčích příznaků  

 4 – postižení těžší, hybnost, výkonnost a pracovní schopnost omezeny, normální 

způsob života možný bez závislosti na pomoci druhé osoby  

 5 – postižení značné, pracovní neschopnost, chůze na kratší vzdálenost (500 

metrů) samostatně možná  

 6 – hybnost omezená s pomocí hole, berle, opěrného aparátu, přesuny na 

krátké vzdálenosti, doma s přidržováním se o předměty, schopnost výkonu 

drobných prací a) bez pomoci druhé osoby, b) s pomocí druhé osoby  

 7 – hybnost velmi obtížná až nemožná, je závislá na invalidní vozík, přesuny do 

vozíku a jeho ovládání bez cizí pomoci, základní soběstačnost zachována  

 8 – ležící, závislost na invalidní vozík s cizí pomocí, soběstačnost  

 9 – zcela ležící, nesoběstačný, bezmocný  

 10 – úmrtí v důsledku RS  

Tabulka č. 14. – Kurtzkeho škála při výstupním kineziologickém rozboru 
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3.7.19  Závěr vyšetření 

Od vstupního vyšetření došlo k jistým změnám ve smyslu zlepšení celkového stavu:  

- vyšetření ukázalo menší váhový rozdíl, který činí 9 kg, váha přenášena více na 

levou dolní končetinu 

- v chůzi si pacientka jistější, tempo chůze se podstatně zrychlilo a délka kroků je 

symetričtější, pravá dolní končetina stále vázne v odvíjení chodidel, kdy špička 

přepadává dopředu a noha je tak více vytáčena do zevní rotace.  

- denně zvýšila množství nachozených metrů.  

- Schopná ujít kus cesty i se vzpřímenou hlavou, kdy dojde k vyloučení kontroly 

nohou zrakem 

- Při vyšetření zkrácených svalů bylo zaznamenáno zlepšení. Zmenšilo se 

zkrácení svalů trapézových a m.levator scapulae vlevo.  

- Svalová síla se od prvního měření mírně zvýšila v oblasti dolních končetin, 

zejména u svalů v oblasti kyčelního kloubu, ale také flexory kolenního kloubu. 

Celková síla horních končetin je dle svalového testu stupeň č. 4.  

- Hypertonus m.trapezius bilaterálně snížen.  

- M. pectoralis  major v hypertonu bilaterálně, palpačně méně bolestivý 

- Provedena kontrola stavu jizev, během které nebyly zjištěny žádné změny.  

- Měkké tkáně na dolních končetinách uvolněnější, celkové napětí uvolněno 

- Posunlivost kůže a podkoží v oblasti zad větší do všech směrů, zejména v hrudní 

části došlo k velkému uvolnění 

- Na horních končetinách zlepšená posunlivost měkkých tkání ve všech vrstvách 

- nabírání Kiblerovi řasy jednodušší, pozorujeme zlepšení a větší poddajnost a 

oddělení jednotlivých vrstev tkání, stranově stále zůstává horší vlevo.  

- vyšetření zádové fascie - pocitově volnější, ale stále snížená posunlivost všemi 

směry 

- vyšetření hrudní fascie - bilaterálně uvolněnější, levá strana výrazné zlepšení 

- vyšetření laterální fascie - bilaterálně symetrické 

- úchopový mechanismus na stejné úrovni, z důvodu stejné svalové síly 

- test taxe: pata – koleno na levé dolní končetině mírný třes, přestřelení kolene, 

pacientce nešlo provedení sjíždění patou po holenní kosti, ujíždí 

- Barthel index  zůstává v rozmezí 61 – 95 bodů závislost lehčího stupně 
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- Kurtzkeho škále po aplikovaných terapiích na stejné úrovni: 6 – hybnost 

omezená s pomocí opěrného aparátu, přesuny na krátké vzdálenosti, doma s 

přidržováním se o předměty, schopnost výkonu drobných prací a) bez pomoci 

druhé osoby 

 

3.8  Zhodnocení efektu terapie 

Po 3 týdnech, kdy byla pacientka hospitalizována na Klinice rehabilitačního lékařství, 

došlo ke zlepšení stavu, jak podle objektivních vyšetření fyzioterapeutem, tak dle 

subjektivního hodnocení pacientky. Pokroky v terapii nejsou tolik patrné ve fyzických 

testech, ale především v pocitu a psychice pacientky.  

 

Subjektivní hodnocení pacientky:  

Pacientka hodnotí celkově terapii jako kladnou. Působí na ní pozitivně a zvětšuje její 

sebedůvěru. Po aplikovaných terapeutických postupech a metodách si více věří, 

pociťuje, jako kdyby její tělo bylo lehčí, uvolněnější, celkově ho lépe vnímá. Vrací se 

domů k manželovi a synovi. Sama by si přála v terapii dále pokračovat. 

 

Objektivní hodnocení fyzioterapeutem: 

Podle každodenního pozorování byl na pacientce vidět den ode dne lepší přístup k 

terapii a radost z nových pohybů a zkušeností. Třítýdenní souvislou terapii hodnotím 

pozitivně z hlediska pokroku v soběstačnosti a získání větší jistoty v přesunech z místa 

na místo.  Podrobný záznam dosažených změn a zlepšení je obsažen v závěru 

výstupního kineziologického rozboru.  

 

Pro další zlepšení stavu je nutné v rehabilitaci pokračovat. Určité systémy nebylo 

možné napravit za tak krátkou dobu, jakou jsou 3 týdny. Bude zapotřebí pravidelného 

cvičení - v rámci autoterapie, která byla pacientce zadána, a to každý den. Pacientce 

byla doporučena ambulantní kontrola. Je potřeba dodržovat režimový opatření a po čase 

doporučit změnu cviků (eventuelní zvýšení obtížnosti) a upravit případné nově vzniklé 

obtíže.  
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4. ZÁVĚR 

 Bakalářská práce je zaměřena na pacientku s diagnózou roztroušená skleróza 

mozkomíšní. Komplikovanost a individuální vyobrazení tohoto onemocnění pro mě 

bylo motivujícím cílem pro získání nových zkušeností s využitím jednotlivých 

terapeutických metod a postupů. Myslím si, že tento cíl byl splněn nejen po stránce 

získání zkušeností v oboru, ale i schopnosti naučit se samostatné práce s pacientem.  

Roztroušená skleróza je nemoc, která mění pacientův fyzický a výrazně psychický stav. 

Hlavním problémem mé pacientky byla progredující ztráta pohybových funkcí, která ji 

omezovala i v řadě běžných denních činností. Tento problém byl jedním z hlavních cílů 

aplikované terapie. Po terapii pacientka popisuje, že se cítí mnohem jistější a 

sebevědomější. Tím pádem byl tento cíl terapii splněn.  

Dle výstupního vyšetření, které je shrnuto v závěru vyšetření a zhodnocení efektu 

terapie, je patrné, že u pacientky došlo k pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu, který 

sama pacientka potvrzuje i v subjektivním hodnocení.   

Pro komplikovanost a nevyzpytatelnost této nemoci jsem nepředpokládala výrazné 

změny v oblasti pohybového aparátu. Léčba je dlouhodobá a je zapotřebí i osobního 

přístupu pacienta. Hlavním doporučením je v terapii a léčbě dále zodpovědně 

pokračovat, z důvodu udržování a možného zlepšování stávajícího stavu.  

Psaní této práce i absolvování praxe pro mě bylo nesmírným přínosem pro následující 

činnost v oboru fyzioterapie a zkušenosti, zde nabité, mi budou dobrým základem.  
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7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1- Informovaný souhlas pacienta 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 
k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 
dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 
praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 
UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  
 
Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 
následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 
že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 
tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na 
které mi řádně odpověděl. 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 
s provedením vyšetření a následnou terapií. 
Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 
výsledků terapie v rámci studie. 
 
Datum:……………………………………… 
 
Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 
 
Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 
 
Vlastnoruční podpis pacienta /tky:……………………………………. 
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Příloha č. 2 - Vyjádření etické komise 
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Příloha č. 3 - Tabulka použitých symbolů a zkratek 

ABD abdukce 

AED antiepileptika 

BMI Body mass index 

C-Th přechod Cervikothorakální přechod 

č. číslo 

DHC Dihydrocodeini hydrogenotartras, analgetikum, anodynum 

DKK Dolní končetiny (PDK – pravá DK, LDK – levá DK) 

EDSS Expanded disability status scale (Rozšířená Kurtzkeho škála) 

EMG elektromyografie 

FNKV Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

HKK Horní končetiny (PHK – pravá HK, LHK – levá HK) 

CHCE Cholecystektomie – odstranění žlučníku 

IP, MP Interfalangeální, metatarzofalangeální klouby 

kl. kloub 

L páteř bederní páteř 

LS přechod lumbosakrální přechod 

m., mm. musculus, musculi 

MRI magnetická rezonance 

n. nervus 

NFP neurofyziologický 

NSA nesteroidní antiflogistika 

PID Plný invalidní důchod 

PNF Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RS Roztroušená skleróza mozkomíšní 

SFTR zkratka rovin – rovina S- sagitální, F - frontální, T - transverzální, R - 

rovina rotací 

SI kloub sacroiliakální kloub 

sin sinister 

st. stupeň 

TF Tepová frekvence 

Th-L páteře hrudní a bederní páteř 

UPT Interrupce, instrumentální revize dutiny děložní 
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Příloha č. 4 – Zadaná autoterapie 

 

1) Aktivní cvičení vsedě 

2) Aktivní cvičení vleže na boku 

3) Cviky ve stoje s chodítkem 

4) Chůze 

 

Cviky vsedě:  

a) Vzpřímený sed, chodidla se celou plochou opírají o podložku. Horní končetiny 

provádí zkrácené diagonály z PNF – I. diagonála extenční vzorec, II. diagonála 

flekční vzorec. 

b) Vzpřímený sed, chodidla se celou plochou opírají o podložku, dolní končetiny 

v mírném rozkročení – jedna DK tlačí do země ploskou nohy. 

c) pohyb hýžděmi vsedě na lehátku („píďalkování“) 

d) Vzpřímený sed, chodidla se celou plochou opírají o podložku, rotace trupu na 

obě strany. 

Vleže na boku: 

a) flektované dolní končetiny v kyčelních a kolenních kloubech k tělu, hlava 

otočena obličejem ke stropu – lokalizované dýchání do oblasti bederní části zad 

a oblasti dolní hrudní 

b) flektované dolní končetiny v kyčelních a kolenních kloubech k tělu, napřímení 

zad – hlava vytahovaná aktivně do dálky, mezi kolenními klouby umístěn 

physioball, spodní DK tlak do podložky, vrchní DK se rozvine, břicho aktivně 

zatáhnout 

Ve stoji:  

a) korekce stoje, napřímení trupu, vyrovnání páteřní křivky, hýždě – stáhnout. 

Chodítko tlačit od sebe. 

Chůze s využitím bradel: 

a) do stran 

b) pozadu 

c) dlouhé kroky 

d) olympijská pochodeň 
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