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ABSTRAKT  

Název práce: Porovnání efektu terapií u nemocných s roztroušenou sklerózou 

mozkomíšní pomocí funkční magnetické rezonance 

Cíle práce: Cílem práce je pomocí analýzy záznamů funkční magnetické 

rezonance (fMRI) najít souvislosti mezi změnami mozkové aktivace (resp. efektivní 

konektivity) a tréninkem motorických funkcí u nemocných s roztroušenou sklerózou 

mozkomíšní (RS). Tyto výstupy porovnat s výstupy zdravých dobrovolníků. Dále 

porovnat terapii, při níž se aktivují globální motorické odpovědi s terapií, při které 

oslovujeme především periferní svalové odpovědi.  

Metoda: Pilotní experimentální studie. V rámci studie se hodnotilo 12 

nemocných s RS, kteří byli rozděleni do dvou skupin a podstoupili dvouměsíční 

fyzioterapeutický program (jedna hodina terapie dvakrát týdně). U jedné skupiny byly 

podněty aplikovány tak, aby vyvolaly globální pohybovou reakci (Motorické programy 

aktivující terapii) a u druhé poloviny tak, aby vyvolaly lokální pohybovou reakci. 

Na začátku a na konci dvouměsíčního terapeutického programu bylo provedeno 

klinické vyšetření a vyšetření fMRI. Výsledky fMRI byly porovnány se zdravými 

kontrolami. 

Výsledky: V klinických testech došlo u nemocných ke zlepšení ve všech 

sledovaných parametrech (a to nezávisle na terapii, kterou podstoupili). V datech 

z fMRI byl vysledován pokles síly efektivní konektivity po terapii u všech nemocných. 

Neprokázali se velké rozdíly mezi skupinami nemocných a ani mezi nemocnými s RS 

a zdravými kontrolami. 

Klí čová slova: efektivní konektivita, klinické testy, motorická odpověď, 

motorické programy aktivující terapie, mozková aktivace, mozková plasticita 



 

  

ABSTRACT  

Title: The comparison of effects of therapy in multiple sclerosis patients using 

functional magnetic resonance imaging 

Objectives: The aim is to find relation between changes of the brain activation 

(or effective connectivity) and the training of motor function in multiple sclerosis 

(through the analysis of fMRI data). These outputs were compared with outputs 

of healthy volunteers. Furthermore, the therapy that activates global motor response 

with therapy that activates mostly peripheral muscle response was compared.  

Methods: A pilot experimental study. Twelve multiple sclerosis patients were 

divided into two groups and underwent physiotherapy program (one hour therapy twice 

a week). The stimuli were applied to evoke global motor reaction in the first group 

(Motor programs activating therapy). The aim in the second group was to evoke 

peripheral muscle reaction. The clinical and fMRI examination was carried out before 

and after therapy. FMRI results were compared with healthy controls.  

Results: We found improvement in all examined clinical tests (irrespective of 

the therapy that the patients underwent). We found the decrease of the strength of 

effective connectivity after therapy in both groups. We did not trace significant 

difference between groups nor between patients and healthy controls in fMRI data. 

Keywords: brain activation, brain plasticity, clinical tests, effective 

connectivity, motor programs activating therapy, motor response 
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RS – roztroušená skleróza 

fMRI – functional magnetic resonance imaging (funkční magnetická rezonance) 

CNS – centrální nervová soustava 

IgG – imunoglobulin G 

CT – computed tomography (počítačová tomografie) 

MRI – magnetic resonance imaging (nukleární magnetická rezonance) 

CIS – clinically isolated syndrom (klinicky izolovaný syndrom) 

MS – multiple sclerosis (roztroušená skleróza) 

NDT – neuro-developmental treatment 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

EEG – elektroencefalografie 

MEG – magnetoencefalografie 

PET – pozitronová emisní tomografie 

BOLD – blood oxygen level dependent 

SMA − supplementary motor area (suplementární motorická area) 

M1 – primární motorická area 

EDSS – expanded disability status scale (rozšířená stupnice postižení) 

PHK – pravá horní končetina 
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1  ÚVOD 

Ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou se používá celá řada 

postupů. Rozdělíme-li je na základě společných principů, které používají, existují tři 

základní přístupy: svalová reedukace, facilitační přístup a na úkol zaměřený přístup.  

 Při užívání fyzioterapeutických facilitačních metod se podněty aplikují takovým 

způsobem, aby posílily efektivitu synaptických spojů mezi neurony, zlepšily 

poškozenou hybnost a snížily neurologický deficit nemocného. Přestože jsou v různých 

fyzioterapeutických metodách používané stejné aferentní podněty, mohou být 

aplikovány různě.  

Úkolem této práce bylo porovnat vliv dvou způsobů aplikace podnětů 

u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS), a to především analýzou 

výstupů funkční magnetické rezonance (fMRI) provedené před a po terapii. Tyto 

výsledky byly dále porovnány se zdravými kontrolami. Dalším hlavním úkolem bylo 

najít spojitosti mezi tréninkem motorických funkcí a změnami mozkové aktivace (resp. 

efektivní konektivity).  

Analýzy výstupů fMRI jsou v současných studiích častým nástrojem pro 

potvrzení a objektivizaci mozkové plasticity. Některé studie ovšem odkazují na to, že 

by bylo vhodné hodnotit funkční a efektivní propojení mozkových oblastí, ne pouze 

aktivace v jedné konkrétní oblasti. Pro objektivizaci plastických změn jsme tedy zvolili 

metodu, která není v současné době příliš používána a mohla by ozřejmit plastické jevy 

v neuronální tkáni, tj. analýzu efektivních konektivit mezi motorickými oblastmi. 

Všichni nemocní s RS účastnící se této studie podstoupili jednoduchou 

metodickou řadu, která využívá principů facilitace. U poloviny z nich byly podněty 

aplikovány tak, aby vyvolaly globální pohybovou reakci (Motorické programy 

aktivující terapii dle K. Řasové) a u druhé poloviny tak, aby vyvolaly lokální 

pohybovou reakci. Efekt obou způsobů terapie byl též hodnocen klinickými testy, které 

se budou s výstupy fMRI porovnávat. 

Tématem své diplomové práce navazuji na svoji práci bakalářskou, kdy jsem 

u nemocných s RS hodnotila akcelerometrické parametry před a po Motorické 

programy aktivující terapii.  
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Celá studie proběhla v rámci projektu PhDr. Kamily Řasové, Ph.D. “Využití 

plasticity centrálního nervového systému v neurorehabilitaci nemocných s roztroušenou 

sklerózou mozkomíšní” podpořené MZ ČR (1A/8628 – 5) probíhajícího v letech 2006-

2011. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA (RS) 

Sclerosis multiplex cerebrospinalis (roztroušená skleróza mozkomíšní, RS) je 

chronické degenerativní onemocnění, které se řadí mezi nemoci demyelinizačního typu. 

Je dnes již jednoznačně řazena mezi autoimunitní onemocnění, přičemž cílovými 

antigeny pro autoimunitní útok jsou antigeny myelinové pochvy obalující nervová 

vlákna CNS (Havrdová, 1999). Aktivované T-lymfocyty aktivují prozánětlivé cytokiny, 

makrofágy a další imunokompetentní buňky, které prostupují přes hematoencefalickou 

bariéru, napadají a destruují myelin. K demyelinizaci dochází pouze v centrálním 

myelinu tvořeném oligodendrocyty (Ambler, 2011).  

V bílé hmotě (výjimečně i v šedé hmotě) mozku a míchy dochází 

k chronickému zánětu a na axonech k následné poruše myelinu. Při rozpadu myelinu 

vznikají nepravidelně rozložená demyelinizační ložiska (plaky). Dochází k poruše 

vedení vláknem. Na postiženém vlákně dojde na několik dní k bloku vedení. Místní 

rozpad přechází pak ve fázi úklidovou a hojí se vytvořením jizvy, tkáňové sklerózy, 

které také nemoc vděčí za své jméno (Lenský, 1996). 

 Bylo zjištěno, že v akutním zánětlivém ložisku dochází i k trhání vláken. 

Pokud je jich zpřetrháno větší množství, dochází k poruše funkce. Ztráta nervových 

vláken je tedy zodpovědná za trvalou invaliditu (Havrdová, 1999). 

V míše jsou ložiska demyelinizace nebezpečnější, jelikož zde jsou nervové 

dráhy uložené ve velkém počtu velmi těsně vedle sebe bez možnosti substituce. 

V mozkových hemisférách je mnohem větší vůle (plasticita), neboť mozková tkáň má 

poměrně velké rezervy a tedy i větší možnost kompenzace (Pfeiffer, 2007). 

Roztroušená skleróza byla poprvé souhrnně popsaná v roce 1868 J. M. 

Charcotem (Vaněčková, Seidl, 2010). 
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2.1.1  Symptomy RS 

Klinický příznak ložisek RS je závislý na jejich lokalizaci v bílé hmotě mozku 

a míchy a z části na jejich velikosti. Některé oblasti bílé hmoty jsou postiženy častěji: 

optické nervy, mícha a mozkový kmen (Havrdová, 2002). Mezi nejčastější symptomy 

nemoci se řadí: 

• Optická retrobulbární neuritida 

Neuritida postihuje jeden nebo oba zrakové nervy. Projevuje se zamlženým 

viděním až ztrátou zraku, výpadky zorného pole (někdy pouze sníženým vnímáním 

ostrosti barev), bolestí za bulbem a při pohybech bulbu. Objektivně lze v akutním stavu 

nalézt na očním pozadí edém papily očního nervu. Neuritida se může bez následků 

upravit, někdy však dochází až k oslepnutí (Havrdová, 2002). 

• Poruchy čití 

Poruchy čití se vyskytují ve formě dysestézií (podnět na kůži je registrován 

jako odlišný, např. teplo je vnímáno jako bolest) a parestézií (spontánní jevy v podobě 

mravenčení, brnění, mrazení) v horních nebo dolních končetinách, většinou 

asymetricky. Slabost či „dřevěnění“ jedné nebo více končetin je prvotním symptomem 

asi u jedné poloviny nemocných. Časté je brnění v končetinách nebo pocit stažení 

kolem trupu (Ambler, 2011).  

• Vestibulární syndrom 

Vestibulární syndrom bývá většinou centrálního typu, často s intenzivními 

závratěmi, které ztěžují nemocnému chůzi a pohyb v prostoru. Častý je nystagmus, 

který se objevuje i bez subjektivních vestibulárních symptomů (Ambler, 2011). 

• Mozečkové příznaky 

Mozečkové příznaky jsou poměrně časté, různé intenzity, kolísají od lehké 

ataxie jedné končetiny až po těžkou ataxii chůze a poruchu rovnováhy, na které se může 

podílet i spinální ataxie. Může být také výrazný intenční třes (Ambler, 2011). Ataxie se 

projevuje nepřesnými, neurovnanými, špatně koordinovanými pohyby, které jsou 

rozmáchlé, přestřelující. Chůze bývá toporná, kulhavá, nejistá, vrávoravá až kymácivá. 

Charakteristickým symptomem RS bývá takzvaná mozečková řeč, nazýváme ji také řeč 

skandovaná (Lenský, 1996).  
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Vestibulocerebelární poruchy (nejčastěji intenční tremor, dyskoordinace, 

dysartrie, mozečková skandovaná řeč, poruchy rovnováhy, nystagmus) mohou 

nemocného invalidizovat (Havrdová, 2002).  

• Porucha hybnosti 

Porucha hybnosti je dominujícím symptomem. Zpravidla je vyjádřena na 

dolních končetinách, většinou nesouměrně, na jedné straně zřetelněji. Projevuje se 

únavou, těžkopádností, neohebností, podklesáváním, ochabnutím (parézou), tuhostí, 

křečemi. Jindy je zřejmá neobratnost ruky, prstů, úchopu (Lenský, 1996). Poruchy 

chůze se projevují „šoupáním“ špiček (z důvodu oslabení dorzálních flexorů nohy) 

a cirkumdukcí v kyčelním kloubu. Nejčastější změnou stereotypu je zkrácení kroku, 

celkové zpomalení chůze, snížení celkového pohybu v kyčelních a kolenních kloubech, 

dochází k předklonu trupu. Centrální poruchy hybnosti jsou provázeny zvýšenými 

šlachovými reflexy, přítomností pyramidových iritačních jevů, vyhasnutím břišních 

reflexů a především spasticitou (Vacek, 2000).  

• Spasticita 

„Spasticita je porucha motoriky charakterizovaná zvýšením svalového tonu 

v závislosti na rychlosti protažení“ (Ehler, Štětkářová, 2009, s. 317). Na základu léze 

centrálního motoneuronu je přítomna hyperexcitabilita napínacího reflexu (zvýšené 

svalové reflexy).  U RS mluvíme o spinálním typu spasticity, jsou postiženy flexory 

horních i dolních končetin (Ehler, Štětkářová, 2009). 

Spasticita vede k nevratným změnám jako je vývoj kontraktur a atrofie 

z inaktivity. Spasticita bývá provázená bolestivými spasmy, obzvláště v noci. Současně 

se spasticitou může být zjištěna dysdiadochokinéza a pohybová dysmetrie 

(Mumenthaler, Mattle, 2001).  

V souvislosti se spasticitou může dojít k mnoha komplikacím – k poruše 

hybnosti, problémům s hygienou (dlaň, perianogenitální oblast), špatnému spánku 

(poloha), změnám konfigurace těla (deformity), změnám sexuálních funkcí a chování, 

změnám emocí, motivace a sociálního chování. Druhotně se mohou objevit potíže 

s mikcí a defekací, osteoporóza, svalové kontraktury, respirační infekce, flebotrombózy, 

kardiovaskulární problémy a dekubity (Ehler, Štětkářová, 2009). 
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• Postižení mozkových nervů 

Postižení mozkových nervů nevzniká z poruchy nervů samých, ale z postižení 

drah přivádějících impulzy k jádrům mozkových nervů. Paréza okohybných nervů se 

projevuje dvojitým viděním. Můžeme zaznamenat nystagmus.  

Častým symptomem bývá neuralgie trigeminu, která může mít záchvatovitý 

charakter. Parézy postranního smíšeného systému mohou způsobit dysartrii (Havrdová, 

2002). 

• Poruchy sfinkterů 

Velkým problémem jsou poruchy sfinkterů. U močového ústrojí se projevují častostí 

mikce, nutkáním až imperací, pocitem neúplného vyprázdnění, váznoucím spouštěním, 

přerušováním toku, odkapáváním, horším udržením až větší inkontinencí (Lenský, 

1996). Dle Havrdové (2002) trpí poruchou kontroly močení až 75 % nemocných. 

Stolice bývá nepravidelná, často se objevuje úporná obstipace, ale i inkontinence. Tyto 

problémy má zhruba 60 % nemocných. 

• Únava 

U lidí s RS se setkáváme s nadměrnou, často nepřekonatelnou únavou již od 

počátku onemocnění, která je významně omezuje ve vykonávání běžných denních 

aktivit a často jim znemožňuje být v trvalém pracovním poměru (Řasová, 2003). 

Únava je komplexní děj, týkající se nejen nervosvalového systému, ale celého 

organismu. Může být přechodná, vázaná na ataku onemocnění, jindy dlouhodobá. Na 

jejím vzniku se zřejmě účastní více faktorů, z nichž většina není známa (Havrdová, 

1999). Předpokládá se, že na vzniku únavy se podílí zpomalení přenosu nervovými 

vlákny, nadprodukce interferonu gama vznikající při lehkých infektech a další 

prozánětlivé faktory, dysfunkce autonomního nervového systému, porucha vedení 

axonem, abnormální koaktivace agonistů a antagonistů, dysfunkce autonomního 

nervového systému, porucha náboru α-motoneuronů a snížený metabolismus 

frontálního laloku (Řasová, Havrdová, 2005). Dle Vacka (2000) se únava zhoršuje 

během dne, v teplejším prostředí, a je vedlejším účinkem sedativních léků. 
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• Bolest 

Bolest není u RS projev původní, ale doprovodný. V silnější a stálejší formě se 

projevuje u 25–30 % nemocných. Nejčastěji jde o neuralgii trigeminu, 

muskuloskeletální bolest u nepohyblivých nemocných, projev spasticity či změněného 

čití (Lenský, 2002). 

• Psychické změny  

Depresivní poruchy se objevují přibližně u 30% nemocných. Mohou být reakcí 

na onemocnění, přímým důsledkem chorobného procesu, vedlejším účinkem medikace 

nebo samostatným onemocněním. Deprese, úzkost a stres často souvisí se zhoršováním 

zdravotního stavu (Řasová, 2007). 

• Kognitivní poruchy 

Kognitivní dysfunkce (poruchy pozornosti, paměti, organizace, plánování, 

orientace v prostoru, komunikace) popisuje přibližně 50 % nemocných s RS. Někdy 

mohou negativně zasáhnout do vykonávání běžných denních činností, ale i aktivní 

účasti na rehabilitační léčbě (Řasová, Havrdová, 2005). 
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2.1.2  Etiologie a epidemiologie RS 

Na vzniku nemoci se podílí řada faktorů. Je zřejmé, že roli ve vzniku RS hraje 

zeměpisná šířka, ve které jedinec žije. Nejhojnější výskyt RS je v mírném pásmu 

severní polokoule, severně od 40. Rovnoběžky. Rasový faktor hraje další roli, 

vnímavost bílé rasy vůči onemocnění je největší. Další faktor je genetický (účast 

především II. třídy hlavního histokompatibilního systému). Na vzniku nemoci může mít 

podíl infekce (často předchází objevení prvních příznaků a spustí ataku). Některé teorie 

předpokládají možnost účasti retroviru či prionu, některých alergií a přecitlivělosti na 

určité potraviny. Význam se přikládá i setkání s toxiny, plísněmi, těžkými kovy. 

Zvláštní pozornost je nyní věnována nedostatku vitamínu D (souvisí s nedostatkem 

slunečního záření, na tuto teorii také odkazuje geograficky specifický výskyt RS). 

Velmi důležitým faktorem je stres, který pozměňuje nastavení hypotalamo-hypofyzo-

adrenální osy (tělo produkuje větší množství adrenalinu, noradrenalinu a kortikoidů). 

Vyčerpávající je především dlouhodobý stres, který významně snižuje funkci 

imunitního systému (Havrdová, 2002, 2005; Hajdová, 2007). 

Na světě je okolo 2,5 milionů nemocných s RS. V Čechách a na Moravě je RS 

poměrně častá – 100 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce je zasažena oblast mezi 

Sokolovem a Děčínem, s maximem v severočeské pánvi (Multiplesclerosis.cz, cit. 

2011-11-12). 

Nemoc se objevuje nejčastěji mezi 20-40 rokem života, častěji jsou postiženy 

ženy. Čím později onemocnění vzniká, tím je průběh mírnější (Pfeiffer, 2007). 

 

2.1.3  Formy RS 

Průběh RS je u každého nemocného variabilní. Rozlišuje se maligní a benigní 

průběh. Rozeznáváme 4 formy RS: 

• Forma relaps-remitentní (primární) 

Je to nejčastější typ, vyskytuje se přibližně u 80-85 % nemocných. Tímto 

typem nemoc obvykle začíná. Je charakteristická atakami (relapsy), což jsou stavy nově 

vzniklých či opětovně se objevujících neurologických symptomů, trvající konstantně 

min. 24 hodin (mohou ale trvat až několik měsíců). Objevují se s minimálně měsíčním 
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odstupem od předešlé ataky. Odstupy mezi jednotlivými atakami mohou být dlouhé 

několik měsíců i několik let. Příznaky mohou být různé – závisí na postižené oblasti 

(poruchy zraku, hybnosti, citlivosti, diplopie, dysartrie, poruchy polykání, poruchy 

stability, závratě). Po atakách následuje někdy i spontánní úprava poruch (remise) 

související s obnovením myelinových pochev (Krasulová, 2011). 

• Forma sekundárně chronicko-progresivní 

Následuje po fázi remitentní, dochází v ní k trvalému neurologickému 

poškození způsobenému úbytkem nervových vláken. U nemocných se již projevuje 

určitý stupeň invalidity. Tato fáze je již hůře ovlivnitelná farmakologickou léčbou 

(oproti relaps-remitentní fázi). 

• Forma primárn ě progresivní 

Tento typ nemoci se vyskytuje přibližně u 15 % nemocných (Havrdová, 1999). 

Je charakterizován pozvolným nástupem neurologických symptomů. Nejčastějšími 

obtížemi jsou poruchy hybnosti dolních končetin a poruchy chůze. Tato forma se 

objevuje až okolo 40–50 roku života, tedy později než forma relaps-remitentní. 

Nemocní s touto formou hůře reagují na protizánětlivou léčbu než nemocní s relaps-

remitentní formou, protože i přes nízkou zánětlivou aktivitu stále dochází k velkému 

úbytku oligodendrocytů. 

• Forma relaps-progresivní 

Vzácná forma RS, při které každá ataka zanechá trvalé neurologické postižení 

a již po ní nedochází k úpravě stavu. Jedná se o nejtěžší a nejhůře léčitelnou formu RS 

(Lenský, 2002; Havrdová, 2002; Ambler, 2011). 

 

2.1.4  Vyšetření a diagnostika 

2.1.4.1  Vyšetřovací metody 

Po anamnéze a neurofyziologickém vyšetření se pro diagnostiku RS využívá 

řady vyšetřovacích metod. Mezi ně se řadí vyšetření evokovaných potenciálů, vyšetření 

očního pozadí, imunologické vyšetření, CT (computed tomography). Za stěžejní se 

ovšem pokládá magnetická rezonance a analýza mozkomíšního moku. 
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• MRI (Nukleární magnetická rezonance) 

Magnetická rezonance má u RS úlohu diagnostickou a nové techniky MRI 

pomáhají při výzkumu patofyziologických dějů, které u tohoto onemocnění probíhají. 

Hlavním úkolem MR je podpora klinického podezření na RS a vyloučení jiných 

onemocnění. MR detekuje ložiska zánětu a ztráty nervových vláken (Vaněčková, Seidl, 

2010).  

• Analýza mozkomíšního moku 

Likvor se získává lumbální punkcí z páteřního kanálu. Slouží především 

k informaci o přítomnosti zánětlivých buněk (do likvoru jsou vyplavovány 

ze zánětlivých ložisek) a produkci protilátek (Lenský, 2002). Nejdůležitějším nálezem 

je zmnožení γ-globulinů, především frakce IgG (v důsledku autochtonní syntézy IgG 

v CNS). Při imunoelektroforéze likvoru lze prokázat nehomogenitu γ-globulinové 

frakce, v alkalické frakci lze prokázat tzv. oligoklonální proužky (reprezentují protilátky 

produkované klony plazmatických buněk), (Ambler, 2011). 

• Evokované potenciály 

„Evokovaný potenciál je bioelektrické zpracování a odpověď mozku na zevní 

senzorický nebo motorický stimulus“ (Bareš, 2002, s. 244). Při diagnostice RS 

využíváme potenciály vyvolané podněty zrakovými, sluchovými, somatosenzorickými 

a motorickými. Můžeme jimi objektivizovat klinické nálezy, detekovat subklinické 

postižení a monitorovat funkční stav systému v čase. Cílem tohoto vyšetření je zachytit 

zpomalení vedení v centrálních úsecích motorických a senzorických drah. Dále prokázat 

multifokální postižení bílé hmoty. U demyelinizačního onemocnění je typickým 

nálezem prodloužení latence centrálního vedení, někdy pokles amplitudy spojený opět 

s prodloužením latence. U těžšího postižení můžeme dokonce zaznamenat až úplné 

vymizení centrální komponenty evokovaného potenciálu. Přičemž odpovědi snímané 

mimo CNS jsou v normě (Bareš, 2002). 

2.1.4.2  Diagnostika 

V roce 2001 byla McDonaldem (McDonald et al, 2001) stanovena kritéria pro 

diagnostiku RS (viz příloha č. 3), která umožňují RS diagnostikovat již během prvního 

roku nemoci. Zohledňují se zde klinické parametry (počty atak) a především nález 

z MRI. Dále vyšetření mozkomíšního moku a evokovaných potenciálů. 
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Onemocnění u většiny nemocných začíná jako klinicky izolovaný syndrom 

(CIS). Jde o první neurologické příznaky, u kterých je podezření, že se do několika let 

vyvine klinicky definitivní RS. Nejčastěji jde o senzitivní poruchy, transverzální 

myelitidu, optickou neuritidu, kmenový syndrom nebo jejich kombinaci. Nemocní 

s CIS, kteří nemají potvrzený nález na MR, mají jen 11% riziko, že se u nich objeví 

další klinická ataka. Pokud ovšem mají dvě nebo více ložisek na MR, potom mají až 

90% riziko, že se u nich vyvine klinicky definitivní RS (Vaněčková, Seidl, 2010). 

2.1.5  Farmakologická terapie 

Farmakologická léčba je pouze podpůrná, zamezuje především progresi 

onemocnění. Důležitým aspektem dobrého účinku je především včasné zahájení léčby, 

zhodnocení účinnosti dané terapie a popřípadě včasná změna. 

2.1.5.1  Léčba ataky RS 

V akutním stádiu jsou intravenózně podávány vysoké dávky kortikoidů, které 

prokazatelně zkracují dobu vzplanutí a mají protizánětlivý, imunosupresivní 

a antiproliferativní účinek. Léčení má trvat 5–7 dní a mělo by být zahájeno co 

nejrychleji. Pokud se objeví vyšší aktivita nemoci s velmi častými atakami, je nutné 

přistoupit k dlouhodobé léčbě kortikoidy. Nejčastěji aplikovaným kortikosteroidem je 

methylprednisolon. Lékem druhé volby je natalizumab, který brání agresivním buňkám 

imunitního systému vstoupit do mozku a poškozovat nervový systém. 

2.1.5.2  Léčba ke zpomalení progrese onemocnění 

Používají se především beta-interferony, což jsou zvláštní cytokiny, které se 

v organismu tvoří přirozeně k likvidaci virů a nádorů. Jejich podávání zpomaluje 

progresi, což je dokázáno jak pomocí klinických testů, tak spin-tomograficky. Kromě 

interferonů se užívá glatiramer acetát, azathioprin či intravenózně podávané 

imunoglobuliny. 

Pro léčbu chronické progrese se dále podávají opakované pulsy 

kortikosteroidů, cyklofosfamidu a methylprednisonu, mitoxantronu či methotrexátu. 

2.1.5.3  Léčba spasticity 

Spasticitu ovlivňujeme především, pokud omezuje rozsah pohybu, způsobuje 

křeče, či jinak omezuje nemocného. K ovlivnění spasticity používáme nejčastěji 
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baklofen, dále tizanid, klonazepam (Mumenthaler, Mattle, 2001; Havrdová 2002; 

Krasulová, 2008, 2011). 
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2.2  PŘÍSTUPY REHABILITACE U RS 

Úkolem komplexní rehabilitační péče je zlepšit a usnadnit vykonávání 

základních denních činností a aktivit života, dále pomoci osvojit si nové dovednosti, 

které povedou k aktivaci nemocného. Zajistit mobilitu nemocného, dosáhnout 

maximální soběstačnosti, zlepšit možnosti komunikace a v neposlední řadě sociální 

a pracovní integraci do společnosti. Obraz nemoci se značně liší v jednotlivých stádiích, 

proto je vždy velmi důležitá spolupráce celého interdisciplinárního týmu pro dosažení 

daných cílů (Hoskovcová, 2008). 

 

2.2.1  Přístupy v různých stadiích RS 

Podle stadia a průběhu onemocnění se mění přístupy terapie RS. 

2.2.1.1  Fáze diagnostiky nemoci 

Při určení diagnózy RS má nemocný problémy především s přijetím vědomí 

nemoci, proto je v této fázi důležitá nejen spolupráce s neurologem, ale i s psychologem 

a především s rodinou. Nemocný potřebuje pravdivé a kvalifikované informace, aby 

mohl s nemocí bojovat. Stěžejní je co nejčasnější zahájení léčebných postupů. 

2.2.1.2  Fáze časná 

Tato fáze je charakterizována atakami neurologických příznaků, které mohou 

samy − i bez léčby − vymizet. Klinické projevy závisí na lokalizaci a velikosti 

demyelinizačních ložisek. Kromě medikamentózní imunomodulační léčby je vhodné 

zahájit léčbu pohybovou. Důležité je předejít psychickému a fyzickému útlumu, který 

ještě více prohlubuje únavu, která se často stává nejobtížnějším problémem nemocných 

s RS. Pohybová aktivita obnovuje kondici a může zabránit negativnímu vývoji. Důležitá 

součást léčby je odborně vedená fyzioterapie. Mluvíme především o fyzioterapii na 

neurofyziologickém podkladě, která využívá mozkové plasticity (pojednání v dalších 

kapitolách), (Hoskovcová, 2008; Řasová, Havrdová, 2005). 

2.2.1.3  Fáze pozdní 

Během vývoje onemocnění ztrácí CNS schopnost obnovovat funkce, čímž 

dochází k trvalým projevům neurologických příznaků. I v této fázi je ovšem možné 
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prostřednictvím fyzioterapie stimulovat funkční rezervy a adaptační procesy v CNS 

a tím progresi nepřímo zpomalit. Vzhledem k tomu, že dochází ke snížení zdatnosti 

a schopnosti participovat v práci a společnosti, je důležité navázat spolupráci 

se sociálním pracovníkem. Rehabilitační péče se v této fázi zaměřuje na poruchy 

hybnosti, chůze a stability, ovlivnění spasticity, dysfunkcí sfinkterů, sexuálních 

a emotivních poruch. V případě poruch pozornosti, paměti a učení je vhodné eventuelně 

spolupracovat s neuropsychologem. 

2.2.1.4  Fáze progrese nemoci 

S progresí nemoci se snižuje nezávislost a soběstačnost nemocného, stoupá 

role rodiny, osobního asistenta a rehabilitačně-ošetřovatelské péče (Hoskovcová, 2008; 

Řasová, Havrdová, 2005). 

V ČR je 11 MS center, které zajišťují specializovanou včasnou diagnostiku, 

medikamentózní léčbu a spolupráci s lékaři specialisty (urology, psychiatry, 

gynekology,…). Stále se ovšem nedaří navazovat spolupráci s celým interdisciplinárním 

týmem (především s psychology, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, 

sociálními pracovníky, logopedy, speciálními pedagogy) ačkoliv bylo prokázáno, že 

včasná a komplexní péče výrazně zlepšuje klinické projevy RS (Řasová, Havrdová, 

2005). 

 

2.2.2  Přístupy fyzioterapie k ovlivnění různých symptomů 

2.2.2.1  Ovlivnění spasticity 

a) Přístupy fyzioterapie: 

• Polohování 

Nemocné polohujeme na záda a na bok. Hlavním cílem polohování je zamezení 

vzniku dekubitů a prevence kontraktur. HK se polohuje do větší abdukce (nad 45°) 

a zevní rotace, na DK se věnujeme především akru končetiny, kdy se snažíme o udržení 

90° dorzální flexe v hlezenním kloubu (přidáme pasivní protažení m. triceps surae, 

fixaci nohy v ortéze či opření celého chodidla o desku). 
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• Pasivní pohyby 

Soustředíme se především na pohyby omezeny spasticitou. Využíváme pouze 

plošný dotyk. Pohyby mají být pomalé a setrvalé. 

• Relaxace 

Využíváme facilitace antagonistických svalů, excentrických kontrakcí 

a izometrických kontrakcí s následným pasivním protažením. Dále relaxačních technik 

a biofeedbacku pro nácvik relaxace spastických svalů. 

• Nácvik volních pohybů 

K nácviku volíme facilitační techniky (viz kapitola č. 2.2.4), při cvičení 

využíváme prodlouženého výdechu a zatěžování spastické končetiny. 

• Dlahování, bandážování a užívání ortéz 

Fixace končetiny ve vhodné poloze snižuje spasticitu a zabraňuje vzniku 

kontraktur (Kaňovský, 2004; Pappalardo, 2006; Řasová, 2007). 

 

b) Možnosti fyzikální terapie: 

• ledováním spastických svalů (pytlíky s ledem) dosáhneme relaxace 

• elektrogymnastika antagonistů spastických svalů (dochází k recipročnímu 

útlumu spastických svalů) 

• aplikace ultrazvuku (na paravertebrální svaly – uvolňuje spasticitu na DKK, na 

úponové šlachy spastických svalů) 

• magnetoterapie (analgetický i relaxační efekt) 

• vodoléčebné procedury (vířivka, přísadové koupele) 

(Poděbradský 2005; Řasová 2007) 

 

2.2.2.2  Ovlivnění poruch stability a chůze 

Poruchy rovnováhy mohou být způsobeny poškozením mozečku, osmého 

hlavového nervu, centrální senzorické dráhy či jejich kombinací. Při pohybu se také 

zvětší ataxie, inkoordinace a třes a může dojít k pádu. V terapii využíváme postupů 
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cviků od široké po úzkou bázi opory, od statických k dynamickým aktivitám. Snížení 

třesu a zlepšení stability můžeme dosáhnout zesílením svalstva, zrakovou kontrolou 

a biofeedbackem. Pro snížení třesu můžeme využít těžší obuv, bundu, manžety (musíme 

ovšem dávat pozor, jestli tyto pomůcky nezvyšují únavu). Třes hlavy a krku můžeme 

snížit použitím límce či výztuhy. Pro podporu stability se používají některé prvky ze 

specifických terapeutických postupů - kloubní aproximaci prováděnou přes proximální 

klouby, nebo hlavu a páteř, a rytmickou stabilizaci (prvku z PNF). Opět tedy můžeme 

využít facilitační techniky. Pro nácvik dynamické a statické posturální kontroly jak 

vsedě, tak vestoje, je vhodné využít cvičení v bazénu (Špirutová, 2010; Umphred, 

2007). 

2.2.2.3  Ovlivnění únavy, aerobní trénink 

Názor, že by nemocní s RS měli cvičit pouze do únavy, je již překonaný. 

Únava by neměla být důvodem k omezení pohybových aktivit. Současný výzkum 

prokázal, že pravidelná, správně indikovaná pohybová aktivita vede ke zlepšení 

kardiorespirační zdatnosti, psychické kondice, ke snížení únavy a celkově ke zlepšení 

kvality života nemocných (př. Mostert, Kesserling, 2002; Andreasen, 2011). Jsou 

doporučovány dynamické, vytrvalostní aktivity (jízda na rotopedu, rychlá chůze, běh, 

plavání, veslařský trenažér, jízda na kole). Intenzita a délka trvání aktivity by měla být 

individuálně určena u každého jednotlivce na základě spiroergometrického vyšetření (na 

bicyklovém ergometru), (Řasová, Havrdová, 2005). 

 

2.2.3  Neurorehabilitace 

Neurorehabilitace využívá neurofyziologických poznatků, zvláště 

o senzomotorickém učení a adaptaci. Kombinuje prvky motorického obratného učení 

(vědomé řízení pohybu, opakování pohybu pro zlepšení jeho kvality, optimalizace 

provedení pohybu, využití zpětné vazby, výběr vhodné kombinace svalů, atd.), 

adaptivního motorického učení (modifikace motorického výstupu na základě 

senzorických vstupů), podmíněně-asociativního motorického učení (využití vztahů mezi 

motorickým výstupem a podnětem) a neasociativního motorického učení (využití 

habituace a senzitivizace na opakované podněty). 
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Předpokládá se, že v průběhu neurorehabilitace dochází k vytvoření nových 

neuronálních spojů, či modifikaci již existujících neuronálních spojení. Při zobrazení na 

fMRI ovšem můžeme tyto změny zaznamenat jak zvětšením aktivované oblasti 

(posílení kompenzačních mechanismů − na dané úloze se podílí i oblasti, které se na ní 

původně nepodílely), tak zmenšením aktivované oblasti (interpretujeme jako 

normalizaci mozkové činnosti − ke kontrole pohybu již není zapotřebí tolik energie, 

dochází k obnovení funkce v místě, které je zodpovědné za dané řízení pohybu). Pro 

objektivizaci neurorehabilitace se snažíme nalézt souvislosti mezi změnami chování 

a změnami mozkové aktivity, které nepřímo charakterizují adaptační procesy v mozku 

(Řasová, Havrdová, 2005). 

Cílem neurorehabilitace je zvýšení soběstačnosti a kvality života, a to 

především zvýšením zdatnosti a aktivity. Základními komponenty úspěšné 

neurorehabilitace je podíl celého multidisciplinárního týmu, terapie zaměřená na určitý 

cíl, vhodné zhodnocení efektu terapie − klinické vyšetření a především vědecká 

objektivizace dosaženého výsledku (Thompson, 2005). 

 

2.2.4  Terapie na neurofyziologickém podkladě 

Na výše uvedeném principu neurorehabilitace jsou založeny tzv. techniky na 

neurofyziologickém podkladě. Při nich se vhodnou a opakovanou stimulací ve vhodně 

zvolené výchozí poloze snažíme pomocí facilitačních prvků najít nepoškozené mozkové 

oblasti a využít je pro částečnou opravu porušené funkce. Těmito podněty rovněž 

aktivujeme rezervní nervová vlákna poškozených drah (částečně či úplně nahradí jejich 

funkci). Dále můžeme využít změny v aktivovaných synaptických spojích, které − při 

opakované stimulaci − můžou nahradit poškozené spoje (Hoskovcová, 2008). 

V následujícím přehledu jsou uvedeny některé základní techniky založené na 

tomto principu, jichž se využívá při terapii nemocných s RS: 

  



 

22 
 

• Bobath koncept 

Neboli Neurodevelopment treatment (NDT). Je to na úkol zaměřený, určitý 

specifický problém řešící, přístup. Jde o zcela komplexní přístup, který umožňuje 

ovlivnit svalový tonus, inhibici patologických vzorců, navození a podporu 

fyziologických vzorců, maximalizování funkce. Důležité je uvědomění si, prožívání 

a cítění pohybu. Cílem je integrace systémů podílejících se na řízení pohybu 

a optimalizování funkce zlepšením posturální kontroly a selektivního pohybu facilitací. 

Důležitým principem Bobath konceptu je 24-hodinová intervence, podíl terapeuta, 

nemocného a rodiny, v neposlední řadě také společné stanovení zcela konkrétních cílů 

(Ibita.org, cit. 2012-01-15). 

• Vojtova reflexní lokomoce 

Tato terapie využívá globální pohybové vzory, které jsou vybavitelné pouze 

reflexně z jasně definovaných výchozích pozic. Dílčí komponenty těchto vzorů jsou 

svalové souhry, které se objevují během prvního roku vývoje člověka. V rámci reflexní 

lokomoce dochází k aktivaci veškerého kosterního svalstva a oslovení různých řídících 

úrovní centrální nervové soustavy. Při této terapii nemocní nevědomě aktivují různé 

svalové souhry, které potřebují pro spontánní pohyby v každodenním životě. 

Modifikovaně lze tyto postupy využít i aktivně, s využitím vývojových poloh 

(Vojta.com, cit. 2012-01-05). 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Základním neurofyziologickým mechanismem je ovlivňování aktivity 

motorických neuronů předních rohů míšních skrze aferentní impulzy ze šlachových, 

svalových a kloubních proprioreceptorů. Základními principy jsou stimulace pomocí 

svalového protažení, stimulace kloubních receptorů, adekvátní mechanický odpor, dále 

taktilní, zraková a sluchová stimulace. Důležitými prvky PNF jsou standardní pohybové 

vzorce (diagonální a spirálovitý průběh pohybu), přizpůsobovaný odpor, fenomén 

iradiace a sukcesivní indukce. Hlavní úlohu při PNF má manuální vedení pohybu, které 

terapeut neustále přizpůsobuje okolnostem − tedy reakcím nemocných na momentální 

situaci. Při PNF se uplatňují jak pasivní pohyby a pohyby s částečnou dopomocí, tak 

pohyby aktivní. Využíváme posilovací a relaxační techniky (Pavlů, 2003). 

Dále do této skupiny můžeme zahrnout terapii dle Brunkow, cvičení dle 

Frenkela, Brȕgerr koncept, metodiku Affolter, atd. 
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Jedním z dalších konceptů je terapie Dr. Řasové, nazývaná Motorické 

programy aktivující terapie, která byla využita v naší studii.  

• Motorické programy aktivující terapie 

Při této terapii se navozují dílčí motorické funkce, které uzrávají v průběhu 

posturálního vývoje. Jsou aktivovány motorické programy vybavitelné pouze na 

podvědomé úrovni. Je vyvolána a podpořena posturální stabilizace v sagitální rovině, 

stabilizační funkce vsedě, při vstávání, stoji a v nákroku. Dochází k aktivaci celého těla, 

k souhře mezi posturálním systémem, vzpřimovacím systémem a systémem fázických 

pohybů. Při terapii se funkčně centrují klouby celého těla, napřímí se páteř a aktivuje 

se dynamická reakce celého těla. Detailní popis metody bude popsán v metodologii 

práce. 

Cílem terapie je aktivace adaptačních procesů v CNS (posílení normálních 

synaptických procesů, axonálního pučení, usnadnění využití alternativních drah v CNS), 

které udržují normální funkci (viz kapitola Mozková plasticita), (Řasová, 2007). 
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2.3  FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE (FMRI) 

2.3.1  Funkční zobrazování mozkové aktivity 

Cílem funkčního zobrazování mozku je zmapování aktivity mozku v čase 

a prostoru. Pro sledování elektrické aktivity neuronů můžeme použít jak invazivní, tak 

neinvazivní metody. Existují dva hlavní přístupy pro neinvazivní zobrazování: 

elektrofyziologické metody a metabolicko-vaskulární metody (Moonen, Bandettini, 

2000). 

2.3.1.1  Elektrofyziologické metody 

Řadí se sem elektroencefalografie (EEG) a magnetoencefalografie (MEG). Měří 

signály, které se utvářejí jako sumace elektrických dějů v jednotlivých buňkách. Jejich 

nevýhodou je, že mohou být zaznamenány pouze vážené průměry (tedy pouze centra 

elektrické aktivace). Proto je velmi obtížné určit anatomickou strukturu, ze které signál 

vychází, není v podstatě možné přesně definovat prostor aktivované oblasti. 

2.3.1.2  Metabolicko-vaskulární metody 

Druhá skupina funkčně zobrazovacích metod využívá metabolické či vaskulární 

parametry. Nejdůležitějšími zástupci v této skupině je pozitronová emisní tomografie 

(PET) a funkční magnetická rezonance (fMRI). Ačkoli tato vyšetření měří neuronální 

aktivitu nepřímo, mají velmi dobré výsledky v přesnosti určování konkrétní lokalizace 

aktivace, v  určování rozsahu právě aktivované oblasti a v přesnosti přiřazení 

anatomické struktuře (mají vysoké prostorové rozlišení). Nevýhodou je nižší časové 

rozlišení (oproti EEG a MEG). Fyziologickým základem těchto metod je fakt, že 

aktivita mozkových buněk je spojena s lokálními změnami metabolismu, zvláště 

s metabolismem glukózy a kyslíku (Moonen, Bandettini, 2000). 

 

2.3.2  Princip fMRI 

Funkční MRI tedy mapuje neuronální aktivitu v návaznosti na lokální změny 

oxygenace a perfuze mozkové kůry. Důležitým faktem pro funkční zobrazování je 

spřažení mezi lokální neuronální aktivitou a průtokem krve danou oblastí. K mapování 

mozkové kůry je možno použít dva základní principy: 
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1) Zaznamenání změny perfuze a objemu krve v místě neuronální aktivity 

(perfuzní fMRI). 

2) Zaznamenání změny poměru oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu v dané 

oblasti (BOLD – blood oxygen level-dependent). Tento princip je nejužívanější, 

je použitý i v naší studii. 

 

• BOLD efekt 

Vyšší aktivita neuronů znamená vyšší spotřebu energie. Ta je v mozku 

získávána z glukózy, cestou oxidativní fosforylace (dochází při ní ke spotřebě kyslíku). 

Při zvýšené aktivitě neuronů dochází tedy ke zvýšené lokální extrakci kyslíku a zároveň 

ke zvýšené dodávce kyslíku nárůstem perfuze dané oblasti (po časové prodlevě cca 2-3 

sekundy). Při změnách množství kyslíku dochází v cévním řečišti přirozeně ke kolísání 

poměru mezi oxyhemoglobinem a deoxyhemoglobinem. Deoxyhemoglobin má 

paramagnetické vlastnosti (zatímco oxyhemoglobin je diamagnetický) čehož využíváme 

právě ve fMRI (jako přirozené MR kontrastní látky). Vyšší relativní koncentrace 

deoxyhemoglobinu oproti oxyhemoglobinu má za následek zkrácení T2* relaxačního 

času. Celkové množství deoxyhemoglobinu v daném voxelu má tedy přímý vliv na 

hodnotu T2* relaxačního času. Tato závislost se nazývá BOLD efekt a je podstatou 

měření změny signálu v dané tkáni během měření funkční MRI. Schéma BOLD efektu 

je znázorněno na obrázku č. 1 (Chlebus, 2007; Stippich, 2007). 
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Obr. č. 1: Schéma – vliv neuronální aktivity na lokální metabolismus a perfuzi, 

důsledek změn na množství deoxyhemoglobinu v krvi a měřený signál v dané oblasti 

(převzato z Chlebus, 2007) 

 

2.3.3  Využití fMRI 

2.3.3.1  Obecné využití 

Funkční MRI může být použita při neurochirurgickém předoperačním 

plánování, při porozumění některým klinickým symptomům a vývoji nových terapií. Je 

tu i možnost předpovědět odpověď nemocného na určitou terapii (farmakologickou, 

behaviorální). Strategie pro využití fMRI v experimentu je založená na intervenci 

v systému (tedy v mozku) a následné sledování modulace systémové odpovědi (BOLD 

efekt) přicházející po specifické stimulaci (kognitivní úkol, motorický úkol), (Hluštík, 

2008; Amaro, Barker, 2006). 

2.3.3.2  RS a fMRI 

U RS můžeme pomocí fMRI detekovat mozkovou reorganizaci (plastické 

změny). FMRI data jak v oblasti motoriky, tak kognice, vykazují významné změny 

v mozkové organizaci, a to již ve velmi raném stadiu nemoci. Víceméně je možné zjistit 

přítomnost onemocnění ještě před prvními klinickými příznaky (právě pro detekci 

plastických procesů).  
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Pokud se jedná o senzomotorický systém, vzorce aktivace ukazují, že první 

reakcí senzomotorického systému na demyelinizaci při projevené paréze je zvýšení 

aktivity celého systému, po němž dochází k úpravě do normální aktivace při úpravě 

parézy. Zvyšuje se aktivita systému zajišťující paměť a pozornost a stejně jako 

u motoriky toto zvýšení koreluje s celkovým rozsahem demyelinizace. Ovšem zjištění 

patofyziologického podkladu těchto změn je složité, protože sklerotické léze mají 

složitou dynamiku (Hluštík, 2008; Penner, 2007). 

V několika studiích (např. Pantono et al., 2002; Saim et al., 2004) bylo 

u nemocných s relaps remitentní, primárně progresivní a sekundárně progresivní  RS 

prokázána vyšší aktivace senzomotorického systému než u zdravých kontrol. Nejvyšší 

přídatná aktivace se objevovala v oblasti premotorického kortexu, SMA (Supplementary 

motor area), senzomotorického kortexu a v cerebellu. Variabilita těchto přídatných 

aktivací je dána spíše rozsahem léze než formou RS. Dále se ukazuje, že zcela 

jednoduché pohyby u nemocných s RS vyvolávají stejnou aktivaci, jaká je normálně 

spojována s velmi složitými pohyby u zdravých jedinců. Je také možné najít spojitost 

s nástupem únavy (jako typickým příznakem RS) s vyčerpáním kapacity pro nábor 

dalších přídatných oblastí senzomotorického systému (Weiller et al., 2006). 

V případě pozornosti, paměti, kognitivních poruch a pracovní paměti je 

aktivace v příslušné kortikální oblasti zapojené do této úlohy taktéž vyšší než 

u zdravých kontrol a také koreluje se stupněm léze. Ovšem u nemocných s největší lézí 

je zřetelný značný pokles přídatné aktivity (zřejmě vyčerpání plastických rezerv, mozek 

již není schopen budovat nové funkční spoje), jak je znázorněno na obr. č. 2.  

Pomocí fMRI se ověřilo, že adaptivní změny v mozku, jak v motorickém 

systému, tak v kognitivní oblasti, značně modulují a omezují symptomy RS (Penner, 

2007; Weiller et al., 2006). 
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Obr. č. 2: Znázornění mozkové aktivace u nemocných s RS při provádění úkolu 

vyžadujícího pozornost, srovnání zdravých kontrol (Control subjects), lehkého postižení 

(Mildly impaired MS patients) a těžkého postižení (Severely impared MS patients), 

(převzato z Penner, 2007) 

2.4  MOZKOVÁ PLASTICITA 

Mozková plasticita je jakákoliv přetrvávající změna v kortikálních 

vlastnostech, buď morfologických, nebo funkčních (Sanes, Donoghue, 2000).  

Do mozkové plasticity můžeme zahrnout jevy jako rozšíření lokálních 

mozkových oblastí pro danou funkci, nábor jiných přídatných mozkových oblastí či 

místní změny centra aktivity. Elektrofyziologické studie ukazují, že v plasticitě 

se uplatňují nejen místní procesy, ale i funkční změny vzdálené od ohniska léze 

(například v hemisféře, která nebyla postižena). Mozková reorganizace po lézi ovšem 

více závisí na rozsahu modifikace již existujících drah, než na výhradním vzniku 

nových obvodů a spojů (Waxman, 2005).  

Procesy mozkové plasticity mohou probíhat v různých strukturách a úrovních 

nervového systému (Ciffeli, Matthews, 2002; Rakús, 2009). Tedy například na úrovni: 

• axonální (např. zvýšené množství sodíkových kanálů) 

• neuronální (např. dendritické pučení na zachovaných neuronech) 

• synaptické (např. změny v synaptické hustotě) 

• systémové organizace (nábor ipsilaterálních, paralelních motorických drah). 



 

29 
 

2.4.1  Mozková plasticita u RS 

U nemocných s RS dochází ke kompenzaci postižení CNS pomocí adaptačních 

procesů (na úrovni axonální, neuronální, synaptické i systémové reorganizace), 

(Řasová, Havrdová, 2005). V počátku nemoci mozková plasticita přispívá k zachování 

normálních motorických funkcí, přestože je přítomná tkáňová léze. 

Ukazuje se, že oblasti aktivované u nemocných s RS při provádění motorické 

úlohy jsou stejné motorické oblasti jako u zdravé populace, ale i multimodální 

kortikální oblasti, které se běžně při motorické úloze neaktivují. To odkazuje na to, že 

mechanismy zodpovědné za funkční reorganizaci zahrnují nejen nábor motorických 

drah, ale i další komplexní procesy, které kompenzují deficit motorických funkcí 

(Pelletier et al., 2009). 

Během vývoje nemoci ovšem CNS schopnost obnovy funkcí ztrácí. I přesto je 

možné vhodnou terapií adaptační procesy podpořit a výrazně zpomalit progresi 

onemocnění (Řasová, Havrdová, 2005). 

 

2.5  MOZKOVÁ AKTIVACE P ŘI POHYBU 

Řízení motorických pohybů je komplexní děj, při kterém se účastní mnoho 

oblastí mozku. Činností jednotlivých částí NS se pohyb plánuje, vybírá se vhodný 

motorický program (spouští se z motorické oblasti mozkové kůry) a uskutečňuje se 

pomocí míšních a hlavových motoneuronů. Přesný a cílený pohyb se uskutečňuje 

pomocí podkorových oblastí. V řízení volních, cílených pohybů jsou nejdůležitější tyto 

oblasti mozkové kůry (znázorněny též na obr. č. 3): 

• primární motorická area – M1, Brodmanova area 4, má somatotopické 

uspořádání, největší plochu představují oblasti pro řízení motoriky ruky, jazyka 

a hrtanu 

• premotorická kůra – část Brodmanovy arey 6, uložena ve frontálním 

a parietálním laloku, při stimulaci premotorické arey je možno vyvolat pohyb 

i bilaterárně (zřejmě slouží pro koordinaci pohybů obou stran a pro polohu těla 

v prostoru) 
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• suplementární motorická kůra – část Brodmanovy arey 6, přiléhá k M1, spolu 

s premotorickou oblastí se podílí na plánování pohybu (Kittnar, 2011). 

 

 

Obr. č. 3: Motorické oblasti mozkové kůry, zvýrazněné oblasti primární motorické 

kůry (Primary motor cortex), suplementární motorické arey (Supplementary motor 

area) a premotorické kůry (Premotor cortex), (převzato z Thebrain.mcgill.ca, cit. 2012-

02-20) 

 

2.6  MOZKOVÁ KONEKTIVITA 

Mozková konektivita ukazuje na nejrůznější propojení jednotlivých mozkových 

oblastí. Rozlišujeme konektivitu anatomickou, funkční a efektivní (viz obr. č. 4). 

  



 

 

Obr. č. 4: Schematické znázorn

a efektivní (effective) konektivity

2.6.1  Anatomická konektivita

Definuje se jako p

Odkazuje na fyzické nebo strukturální (synapti

a neuronálních prvků. Zahrnují se sem i

synaptická síla. Vzory anatomické konektivity jsou 

(sekundy, minuty) relativně

konektivita podléhá morfologickým a plastickým zm

Obr. č. 5: Znázornění anatomické konektivi

2.6.2  Funkční konektivita

Funkční konektivita je

Zachycuje odchylky od statistické nezávislosti aktivovaných mozkových oblastí, 

které jsou často od sebe prostorov

odhadována např. pomocí korelace a koaktivace
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Schematické znázornění anatomické (structural), funk

konektivity (connectivity), (převzato ze Sporns, 2007)

Anatomická konektivita 

Definuje se jako přítomnost synaptických spojů (znázorně

Odkazuje na fyzické nebo strukturální (synaptické) spoje, propojení neuron

ů. Zahrnují se sem i elektrofyzikální vlastnosti neuron

synaptická síla. Vzory anatomické konektivity jsou v krátkém č

) relativně stálé. V delších časových úsecích (hodiny, dny) anatomická 

konektivita podléhá morfologickým a plastickým změnám.  

 

ění anatomické konektivity (převzato z Marreiros, 2010)

ční konektivita 

ční konektivita je ryze statistický koncept propojení mozkových oblastí. 

Zachycuje odchylky od statistické nezávislosti aktivovaných mozkových oblastí, 

často od sebe prostorově vzdáleny. Statistická závislost m

ř. pomocí korelace a koaktivace.  

 

, funkční (functional) 

Sporns, 2007) 

(znázorněny na obr. č. 5). 

cké) spoje, propojení neuronů 

elektrofyzikální vlastnosti neuronů – jako např. 

krátkém časovém intervalu 

(hodiny, dny) anatomická 

Marreiros, 2010) 

ryze statistický koncept propojení mozkových oblastí. 

Zachycuje odchylky od statistické nezávislosti aktivovaných mozkových oblastí, 

 vzdáleny. Statistická závislost může být 
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Funkční konektivita se počítá mezi všemi prvky systému, bez ohledu na to, 

zda jsou mezi nimi strukturální spoje, či ne. Změny funkční konektivity jsou časově 

velmi proměnné (statistické vzory se proměňují v řádech stovek milisekund). Je 

nutno poznamenat, že funkční konektivita nemá žádné konkrétní směrové označení 

(Sporns, 2007; Marreiros, 2010). 

2.6.3  Efektivní konektivita 

Efektivní konektivita se popisuje jako dynamický vliv, kterým kortikální 

a subkortikální oblasti působí na sebe navzájem (znázorněno na obr. č. 6). Je to tedy 

vliv, který má jedna oblast na druhou. Popisuje sítě, kterými jeden neuronální prvek 

působí na prvky jiné. Efektivní konektivita může být vnímána jako spojení anatomické 

a funkční konektivity (Sporns, 2007; Marco, 2009). 
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3  VÝZKUMNÉ OTÁZKY, CÍLE A HYPOTÉZY   

3.1  URČENÍ PROBLÉMU  

Lze pomocí funkční magnetické rezonance vhodně vyhodnotit efekt terapie 

u nemocných s RS? 

3.2  VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

• Liší se výstupy fMRI u nemocných s RS a zdravých lidí? 

• Existují souvislosti mezi silou efektivní konektivity a tréninkem motorických 

funkcí?  

• Je rozdíl mezi efektem terapie u nemocných s RS, kdy jedna terapie užívá 

globálních a druhá lokálních pohybových reakcí? 

• Korelují výstupy fMRI s klinickými testy? 

3.3  CÍLE VÝZKUMU 

1. Porovnat sílu efektivní konektivity při provádění motorické úlohy 

u nemocných s RS se zdravými jedinci. 

2. Nalézt souvislosti mezi změnami mozkové aktivace (efektivní konektivity 

mezi motorickými oblastmi) a tréninkem motorických funkcí u nemocných 

s RS. 

3. Porovnat efekt dvou různých terapií u nemocných s RS. 

4. Zjistit, zda existují korelace mezi klinickými testy a výstupy fMRI. 

3.4  HYPOTÉZY 

Hypotéza č. 1 

S tréninkem motorických funkcí se bude měnit síla efektivní konektivity mezi 

motorickými oblastmi. 
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Hypotéza č. 2 

U nemocných s RS bude jiná síla efektivní konektivity mezi oblastmi 

při provádění určité motorické úlohy než u zdravé populace. 

Hypotéza č. 3 

Terapie, u které se indukují globální pohybové vzory, bude efektivnější než 

terapie, u které se uplatňuje pouze lokální odpověď. 

Hypotéza č. 4 

Výstupy fMRI a klinických testů budou vysoce korelovat, což potvrdí validitu 

klinických testů. 
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4  METODIKA 

4.1  ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÝ PRINCIP, DESIGN STUDIE 

Jedná se o experimentální pilotní studii. Studie se zúčastnilo 12 nemocných s RS 

a 12 zdravých dobrovolníků. Nemocní dobrovolníci byli na začátku studie vyšetřeni 

neurologem a rozděleni do dvou (sobě si odpovídajících) skupin a poté podstoupili 

dvouměsíční fyzioterapeutický program (1 hodina terapie dvakrát týdně). U jedné 

skupiny byly podněty aplikovány tak, aby vyvolaly globální pohybovou reakci 

(motorické programy aktivující terapie) a u druhé poloviny tak, aby vyvolaly lokální 

pohybovou reakci. Klinické vyšetření a vyšetření fMRI bylo provedeno na začátku a na 

konci dvouměsíčního terapeutického programu. U zdravých dobrovolníků bylo 

provedeno pouze vyšetření fMRI. 

4.2  POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Bylo vybráno 12 pacientů z MS Centra Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV 

v Praze, kteří splňovali daná kritéria (definitivně potvrzena diagnóza RS, maximální 

podobnost klinických projevů a průběhu onemocnění, remise onemocnění, EDSS 3-5, 

převaha motorického postižení, dominance posturálních poruch, dominantní pravá horní 

končetina). Nemocní dobrovolníci byli rozděleni do dvou skupin po šesti. Všichni 

účastníci studie podepsali informovaný souhlas (příloha č. 2) a studii schválila rada 

Etické komise 3. LF UK v Praze (vyjádření komise v příloze č. 1). 
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4.2.1  Charakteristika probandů 

Charakteristika účastníků studie je uvedena v tabulce č. 1 a 2. 

Tabulka č. 1: Charakteristika zkoumané populace 

CHARAKTERISTIKA 
 ZKOUMANÉ 
 POPULACE 

Všichni probandi Skupina 1 Skupina 2 
Rozdíl 
mezi 
skupinami 

počet počet počet 

Celkově 12 6 6   
Pohlaví   

muži 5 2 3 
 

ženy 7 4 3 

typ nemoci   
relaps-remitentní 11 6 5 

primárně progresivní 1 0 1   
  průměr SD průměr SD průměr  SD p-hodnota 

Věk 43,33 (9,16) 44,33 (9,58) 42,33 (9,50) 0,748 
Doba trvání nemoci 9,25 (6,02) 11,50 (7,79) 7,00 (2,61) 0,518 
EDSS 3,69 (0,89) 3,67 (0,68) 3,71 (1,12) 0,934 

   Vysvětlivky: SD – směrodatná odchylka, EDSS – Expanded disability status scale 

 

4.2.2  Charakteristika kontrolních subjektů 

Tabulka č. 2: Charakteristika zdravých kontrol 

CHARAKTERSTIKA 
ZDRAVÝCH 
 KONTROL 

Všechny subjekty 

počet 

Celkově 12 
Pohlaví  

muži   3 
ženy 8 

  průměr (SD) 
Věk 39,45 (-12,2) 
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4.3  MĚŘÍCÍ TECHNIKY, METODA SB ĚRU DAT 

4.3.1  Použité vyšetřovací metody 

Expanded Disability Status Scale (EDSS, rozšířená škála postižení) je 

vyšetřovací metoda k ohodnocení stupně neurologického postižení. Hodnotí jednotlivé 

funkční systémy (pyramidový, mozečkový, kmenový, mentální, sfinkterový, zrakový 

systém, dále spasticitu a citlivost). Hodnotí se na desetibodové stupnici (0 – normální 

neurologický nález, 10 – smrt v důsledku RS). Záznamový list je uveden v příloze č. 4. 

4.3.2  Klinické vyšetření 

Vyšetření bylo zaměřeno na hodnocení funkcí HKK.  

 

A)  Vyšetření třesu 

Pro hodnocení třesu (T) bylo použito prvních deseti položek klinické hodnotící 

škály pro třes (Fahn, Tolosa, Maria, 1993). Byl hodnocený klidový (K), posturální (P) 

a intenční (I) třes pomocí čtyřbodové škály (0 – žádný třes, 3 – těžký třes). 

• Klidový třes (sed, uvolněné horní končetiny opřené v klíně, zvlášť se hodnotí 

třes pravé horní a levé horní končetiny)  

• Posturální třes (sed, horní končetiny předpaženy, v pronaci, prsty od sebe) 

• Intenční třes (sed, test prst – nos, kdy se nemocný střídavě dotýká svého nosu 

a prstu vyšetřujícího umístěného na vzdálenost extendované předpažené 

končetiny) 

Hodnocení třesu: 

0 – nepřítomen 

1 – nepatrný, zřídkakdy přítomný  

2 – stálý třes malé amplitudy, může být intermitentní 

3 – zřetelný třes, větší amplitudy 

4 – těžký třes, značné amplitudy 

 

Třes horních končetiny byl ustanoven jako součet všech tří výše zmíněných 

třesů. Pro levou horní končetinu tedy LHKT = Ʃ (LHKKT, LHKPT, LHKIT), pro 
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pravou horní končetinu PHKT = Ʃ (PHKKT, PHKPT, PHKIT). Normalizace třesu pro 

každou horní končetinu byla stanovena výrazem: 

• N LHKT = 1-LHKT/12 

• N PHKT = 1-PHKT/12 

 

B)  Vyšetření dysdiadochokinézy  

Pro hodnocení dysdiachokinézy (DD) byla použita pětibodová škála vytvořená 

Alusim (Alusi et al., 2000). Přičemž 0 znamená normální pohyb, 4 neschopnost provést 

opakovaný sekvenční pohyb. Vyšetřují se tři pohyby HKK: 

• klepání prsty – palcem o špičku ukazováčku 

• pohyby rukou – opakované rozevírání a zavírání dlaně s co největší amplitudou 

• rychlé alternující pohyby HKK – supinace a pronace ve vertikální nebo 

horizontální poloze, s co největší amplitudou, oběma rukama zároveň 

Hodnocení dysdiadochokinézy: 

0 – normální pohyb 

1 – mírné zpomalení nebo snížení amplitudy 

2 – pohyb středně těžce narušen, příležitostné zárazy pohybu 

3 – pohyb těžce narušen, časté váhání, zárazy v pohybu 

4 – neschopnost provést pohyb 

 

Byla určena dysdiadochokinéza pro levou HK (LHK DD) a pravou HK (PHK 

DD). Normalizace dysdiadochokinézy pro obě horní končetiny byla stanovena výrazem: 

• N LHKT = 1-LHKT/12 

• N PHKT = 1-PHKT/12 
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C)  Vyšetření ataxie 

Pro hodnocení ataxie – dysmetrie (DM) byla použita pětibodová škála (0 – žád-

né postižení, 4 – neschopnost použít ruku) popsána Alusim (Alusi et al., 2000). 

Na horních končetinách se využívá test prst – nos. Vyšetřovaný se má se zavřenýma 

očima a upaženou HK dotknout špičky nosu.  

Hodnocení ataxie: 

0 – žádná ataxie 

1 – mírná ataxie, zachována schopnost dosažení cíle 

2 – střední ataxie, cíl dosažen po několika pokusech 

3 – závažná ataxie, cíle dosaženo po mnoha pokusech 

4 – neschopnost provést zadaný úkol 

 

 Byla určena ataxie pro levou HK (LHK DM) a pravou HK (PHK DM). 

Normalizace ataxie pro obě končetiny byla stanovena výrazem: 

• N LHK = 1-LHK DM/12 

• N PHK = 1-PHK DM/12 

 

D) Kvalitativní vyšetření svalové síly 

Pro hodnocení kvality svalové síly byl použit Motorický index (Motricity Index 

– MI). Každá končetina je hodnocena ve třech úkolech. Každý z úkolů je hodnocen 

v bodovém rozmezí 1-33 (Collin, Wade, 1990). Motorický index byl ustanoven jako 

součet ze všech tří úkolů. Tedy pro LHK MI = ∑ (levý špetkový úchop, flexe lokte, 

abdukce ramene), pro PHK MI = ∑ (pravý špetkový úchop, flexe lokte, abdukce 

ramene).  

Vyšetřuje se úmyslný pohyb, resp. svalová kontrakce.  

1) Při vyšetření špetkového úchopu vyzveme vyšetřovaného, aby uchopil kostku mezi 

palec a ukazováček, přitom sledujeme svaly na předloktí a dlani ruky.  

2) Výchozí poloha pro flexi lokte je 90° flexe, předloktí je v supinaci a paže vertikálně. 

Vyšetřovaný je vyzván, aby pokrčil loket a dotknul se ramene.  
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3) Abdukce ramene se vyšetřuje s flektovaným loktem přitisknutým k hrudi. 

Vyšetřovaný je vyzván k upažení. 

Hodnocení svalové síly: 

Hodnocení jednotlivých pohybů uvedeno v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Hodnocení svalové síly  

  
Pro špetkový úchop 

  
Pro flexi a abdukci 

0 Bez pohybu 0 Bez pohybu 

11 
Snaha o uchopení,  
bez pohybu prstů 9 Patrná kontrakce svalu 

19 Uchopí kostku, neudrží 
proti gravitaci 14 Pohyb, ne v plném rozsahu  

nebo vůči gravitaci 

22 Uchopí kostku, neudrží 
ji proti slabému tahu 19 Plný rozsah pohybu vůči gravitaci, 

ne vůči slabému odporu 

26 Udrží kostku proti tahu, 
ale slaběji než normálně 25 Pohyb proti odporu, ale slabšímu  

než je norma 

33 Běžné špetkové sevření 33 Běžná síla 

 

Normalizace svalové síly byla stanovena výrazem: 

• N LHK MI = LHK MI/100 

• N PHK MI = PHK MI/100 

 

E)  Vyšetření spasticity 

Pro hodnocení spasticity byla použita upravená Ashoworthova škála (Modified 

Ashworth Scale – MAS). Vyšetřující hodnotí (na škále od 0 do 4) svalové napětí při 

pasivním obloukovitém pohybu končetinou. Stupeň 0 znamená žádné narůstající napětí, 

stupeň 4 trvalé abnormální postavení končetiny ve flexi nebo extenzi. Bylo stanoveno 

hodnocení spasticity pro LHK MAS = ∑ (levých flexorů lokte, pronátorů lokte, 

supinátorů lokte, flexorů zápěstí, flexorů prstů), pro PHK MAS = ∑ (pravých flexorů 

lokte, pronátorů lokte, supinátorů lokte, flexorů zápěstí, flexorů prstů).  
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Svalový tonus vyšetřujeme pomalým pasivním pohybem výše uvedených 

svalových skupin (leh na zádech, extenze HKK, maximálně 3×za sebou, po 15 minutách 

v klidu). 

Hodnocení spasticity: 

0 – svalový tonus nezvýšen 

1 – mírné zvýšení svalového tonu zachytitelné na konci rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

1+ – mírné zvýšení svalového tonu patrné po asi polovině času rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny (při analýze kódujeme jako 1,5) 

2 – výraznější zvýšení svalového tonu patrné po celou dobu rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

3 – zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb obtížný 

4 – postižená část je v trvalém abnormálním postavení (flexi, extenzi, apod.) 

 

Normalizace spasticity byla stanovena výrazem: 

• N LHK MAS=1-LHK MAS/20 

• N PHK MAS=1-PHK MAS/20 
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4.3.3  Vyšetření MRI a fMRI 

Cílem tohoto vyšetření bylo zjistit, zda se liší síly efektivní konektivity mezi 

určenými mozkovými oblastmi v průběhu motorické úlohy u nemocných s roztroušenou 

sklerózou mozkomíšní a u zdravých subjektů. Dále zjistit změny síly efektivní 

konektivity před a po fyzioterapeutickém programu u nemocných. Efektivní konektivita 

byla sledována při provádění přesně určeného pohybu ruky (popsáno v kapitole Sběr 

dat). 

• Použité přístroje, nastavení (protokol vyšetření) 

Všichni účastníci studie podstoupili vyšetření na MR systému s magnetickým 

polem 3 T (viz obr. č. 6). Celý protokol se skládal jak z náběru morfologických, tak 

funkčních obrazů. U každého subjektu byla provedena následující měření: 

1) Pro měření funkční aktivity byla použita sekvence gradientního echa 

s rychlým náběrem dat pomocí echo-planar-imaging (GE-EPI). Prostorové rozlišení 

(velikost voxelu) bylo zvoleno 3x3x3 mm s pokrytím mozku 35 vrstvami. Paralelní 

technika s redukčním faktorem 2 spolu s rychlým náběrem dat umožnila zvolit repetiční 

čas (časové rozlišení) 2 s. Další použité parametry sekvence pro fMRI byly: TE (time to 

echo) = 30 ms, sklápěcí úhel excitačního RF (radio-frekvenčního) pulzu 70°, šířka 

pásma (BW) = 2232 Hz/pixel. Během tohoto měření bylo nabráno celkem 600 obrazů 

(časových vzorků), takže doba celého měření byla 20 minut.  

2) Při vyšetření bylo dále provedeno měření morfologie a tenzoru difúze (DTI – 

diffusion tensor imaging). Pro získání morfologických obrazů s prostorovým rozlišením 

1x1x1 mm byla použita sekvence 3D SPACE s inverzním přípravným RF pulzem (3D 

FLAIR SPACE) pro potlačení signálu mozkomíšního moku a s T2 kontrastem (TE = 

422 ms, TR (time to repetion) = 6000 ms, TI (inversion time) = 2200 ms, BW = 698 

Hz/pixel, PAT = 2, 176 vrstev, čas měření 6:38 min), dále ve stejném rozlišení sekvence 

3D MP-RAGE s T1 vážením (TE = 4,63 ms, TR = 2300 ms, TI = 900 ms, BW = 130 

Hz/pixel, PAT = 2, 160 vrstev, čas měření 4:44 min). 

DTI byla provedena sekvencí SE-EPI s „difúzními“ gradienty ve 20 různých 

směrech a b-faktorem s hodnotou 1000 s/mm2 (a také jeden obraz s b=0, TE = 93 ms, 

TR = 6000 ms, prostorové rozlišení 2x2x2 mm, BW = 1396 Hz/pixel, PAT = 2, 44 

vrstev, čas měření 6:38 min). 
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Obr. č. 6: Vyšetření fMRI v průběhu studie 

4.4  SBĚR DAT 

4.4.1  Sběr klinických dat 

Klinické testy vyšetřil nezávislý vyškolený fyzioterapeut z 3. LF UK a FNKV 

(postup vyšetření a hodnocení parametrů je uvedeno v kapitole Měřící techniky 

a metoda sběru dat). Klinické vyšetření podstoupili všichni nemocní dobrovolníci, a to 

před i po terapii. 

 

4.4.2  Sběr dat pomocí fMRI 

Vyšetření MRI a fMRI podstoupili všichni účastníci studie (nemocní a zdraví 

dobrovolníci), a to před a po terapii nemocných. 

• Motorický úkol 

Během měření dynamik funkčních MR obrazů (dynamikou rozumíme soubor 

vrstev pokrývajících mozek subjektu) probíhalo provádění motorické úlohy. Šlo tedy 

o tzv. „na události závislé“ (event related) schéma vyšetření. Dobrovolníci byli vyzváni 

k provedení jednoduché flexe a extenze prstů v metakarpo-falangových kloubech ruky. 

Začátek tohoto pohybu byl určen vizuálním signálem (pokyn pro začátek pohybu levou 



 

44 
 

či pravou rukou). Vyšetřovaný byl poučen, že celý pohyb rukou má trvat cca 3s. 

Minimální pauza mezi pohyby byla 30s.  

Jednotlivé stimulace jednoduchým nebo kombinovaným pohybem ruky byly 

během měření prováděny v pseudo-náhodném pořadí a čase, ale tak, aby byl každý 

z šesti typů stimulace proveden třináctkrát. Šesti typy stimulace rozumíme:  

1) samostatná pravá ruka (R) 

 2) samostatná levá ruka (L) 

 3) pravá ruka v tandemu jako první (RL-R) 

 4) pravá ruka v tandemu jako druhá (LR-R) 

 5) levá ruka v tandemu jako první (LR-L) 

 6) levá ruka v tandemu jako druhá (RL-L).  

Část průběhu měření s lokalizací detekovaných událostí ukazuje obr. č. 7. 

 

 

Obr. č. 7: Průběh stimulací během měření: v oblasti ohraničení modrým obdélníkem je 

prováděn pohyb pouze pravou rukou - R, zelená ohraničuje L, červená tandem RL 

a žlutá tandem LR 

 

• Zajištění přesnosti průběhu motorického úkolu 

Zobrazení mozkové aktivity je závislé na mnoha faktorech, například na 

přesnosti prováděného pohybu, rychlosti jeho realizace, schopnosti pohyb opakovat, 

atd. Bylo tedy při opakování nutno zajistit přesně provedený pohyb. Toho se docílilo 

pomocí plexisklového „krunýře“, který měl vyšetřovaný připevněný v oblasti pánve 

a fixoval ruce palci vzhůru tak, aby ostatní prsty mohly daný pohyb vykonat zcela volně 

a bez synkinéz (viz obr. č. 8). 
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Obr. č. 8: Plexisklový krunýř pro zajištění přesnosti prováděného pohybu a pro snímání 

průběhu daného motorického úkolu při vyšetření 

 

V tomto krunýři byly též umístěny laserové diody, které detekovaly pohyb ruky. 

Před samotným provedením si účastníci studie trénovali přesnost daného pohybu 

pomocí akcelerometru, který měli připevněný na 3. prstu (tedy trénink správné rychlosti 

a trvání pohybu). Detail umístění akcelometru zobrazuje obr. č. 9. 

 

 

Obr. č. 9: Detail umístění akcelerometru při tréninku motorického úkolu 



 

46 
 

4.5  ZPRACOVÁNÍ fMRI DAT 

4.5.1  Použité programové prostředí a programy 

SPM 8 (Statistical Parametric Mapping) je jedním z nejpoužívanějších softwarů 

pro vyhodnocení funkčních mozkových obrazů, který využívá programu Matlab, což je 

programové prostředí pro vývoj algoritmů, analýzu dat, vizualizaci a numerické 

výpočty. SPM 8 slouží pro zpracování a analýzu výstupů funkčních zobrazovacích 

metod mozku (především pro fMRI, PET, SPECT, EEG a EMG), (Nielson, 2005). 

DCM (Dynamic Casual Modeling) je metoda, která kreativně aplikuje 

matematické postupy na analýzu obrazů mozku z funkčních zobrazovacích technik. 

DCM se používá pro testování hypotézy o neuronální interakci mezi jednotlivými 

oblastmi mozku. Hlavní myšlenka tohoto programu je odhad parametrů přiměřeně 

realistického neuronálního modelu. Je to model efektivní konektivity popisující 

kauzální vlivy jedné části nervového systému na ostatní části. Tento popis je nezbytný 

pro studium funkční integrace neuronů a pro pochopení neuronální dynamiky 

(Keerativittatayut, 2011).  

 

4.5.2  Příprava dat fMRI pro analýzu DCM 

Přípravu dat prováděl biomedicínský inženýr, který se podílel na celém 

grantovém projektu.  

Během měření fMRI byly jednotlivé události (pohyby ruky) registrovány výše 

popsaným speciálně vytvořeným systémem, kdy každý pohyb vygeneroval 

v optimálním případě dva napěťové impulzy (viz obr. č. 10). Doba, trvání a rozestup 

(reprezentující rychlost pohybu) impulzů byla automaticky detekována rozborem 

časového průběhu pomocí vlastního programu. Detekovaná data musela být v některých 

případech manuálně korigována v důsledku nepřesností ve vykonávaném pohybu 

u některých nemocných. Pokud počet chyb v registraci překročil předem stanovenou 

hraniční míru, byl subjekt vyloučen z vyhodnocení. Vzorkovací doba pro registraci 

událostí byla zvolena 10 ms. 
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Obr. č. 10: Dvojice impulzů tvoří na časové ose událost pohybu pravé ruky (červená 

barva) a levé ruky (modrá barva), program automaticky detekuje příslušné páry 

napěťových pulzů (obě ruce se liší velikostí generovaného napětí) a vytvoří „startovací“ 

čas (označený čtverečkem) a délku trvání pohybu 

 

Výsledkem rozboru událostí byl seznam časových značek nástupu prvního 

detekčního impulzu (pohyb je již vykonáván) a délka trvání pohybu daná rozestupem 

obou impulzů (pohyb ještě není zcela dokončen, ale pro detekci aktivace to bude mít 

minimální vliv). Na základě charakteristiky pohybu (start a trvání) byla v programu 

SPM vytvořena modelová funkce aktivace konvolucí standardní funkce 

hemodynamické odpovědi (Hemodynamic Response Function - HRF) a pravoúhlého 

časového pulzu trvání pohybu. 

Veškerá naměřená data byla vyhodnocena programem SPM8 V rámci přípravy 

dat proběhl realignment (korekce pohybových artefaktů), slice timming (vyrovnání 

časového posunu měření jednotlivých vrstev) a prostorové vyhlazení (SPM používá 

Gaussovský filtr, v tomto případě s jádrem o šířce 8x8x8 mm). Všechna data byla pro 

skupinové vyhodnocení normalizována na standardní velikost do prostoru MNI-152.   

Statistické vyhodnocení na první individuální úrovni používá standardní obecný 

lineární model (General Linear Model – GLM) a pro prahování výsledných T-map byla 

použita korekce FWE (Family Wise Error) s úrovní 0,05. 

 

4.5.3  Zpracování dat, výstupy – postup a popis 

• Výběr a určení mozkových oblastí  

Při provádění motorické úlohy jsme se soustředili na 3 motorické oblasti – m1L 

(primární motorická area vpravo, ovládající hybnost levé poloviny těla), m1R (primární 

motorická area vlevo, ovládající hybnost pravé poloviny těla) a SMA (suplementární 
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motorická area, aktivuje se před samotnými motorickými oblastmi a podílí se na 

plánování pohybu). Oblasti byly specifikovány pomocí programu SPM 8. Centrum 

aktivace v dané zájmové oblasti bylo označeno do místa největší aktivace v dané 

oblasti, lokalizace daného centra byla provedena pomocí souřadnic xyz (viz obr. č. 11 

a 12). Správnost lokalizace vybrané oblasti byla ověřena v programu Marina (Masks for 

region of interest analysis).  

Jelikož jsme si zvolili obě primární motorické oblasti, nadále jsme pracovali 

pouze s daty z motorických úloh, kde se aktivovaly obě hemisféry (tedy sekvenci pravé 

a levé ruky a sekvenci levé a pravé ruky). A zvolili jsme tandem končetin, kde šla 

sledovaná ruka jako první (tedy tandem RL-R a LR-L). 

 

 

Obr. č. 11: Zobrazení mozkové aktivace při provádění motorické úlohy v programu 

SPM 8 
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Obr. č. 12: Identifikace vybraných motorických oblastí pomocí souřadnic xyz 

(v sagitálním, frontálním a transverzálním řezu) 

 

• Stanovení neuronálního modelu 

Stanovení neuronálního modelu bylo provedeno v programu DCM. V námi 

stanoveném neuronálním modelu je sledován vliv SMA na m1R a m1L a vzájemná 

propojenost obou primárních motorických oblastí (viz obr. č. 13).  

  

 

Obr. č. 13: Stanovený neuronální model, znázornění sledovaného propojení 

motorických oblastí, vpravo lokalizace vybraných oblastí v modelu mozku 
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• Určení efektivní konektivity mezi zvolenými oblastmi 

Určení efektivní konektivity mezi oblastmi bylo provedeno pomocí DCM. 

Nejprve byly specifikovány oblasti u daného dobrovolníka v obrazu fMRI při 

prováděném pohybu − sekvenci pohybu (pravá-levá ruka nebo levá-pravá ruka) pomocí 

jednoznačných souřadnic, F kontrastu a určením poloměru 10 mm kolem centra 

aktivace.  

Nakonec proběhla samotná estimace, tedy odhad efektivní konektivity mezi 

jednotlivými oblastmi. 

 

• Popis konečného výstupu DCM 

Grafické znázornění výstupu DCM je na obrázku č. 14 a 15. 

 

Obr. č. 14: Konečný výstup DCM 

 

Na výstupu vidíme 7 dvojic čísel. Tři jsou na kruzích kolem určité oblasti, čtyři 

u spojnic mezi danými oblastmi.  

Horní čísla z dvojice popisují pravděpodobnost existence vazby mezi danými 

oblastmi (probability). Pokud se jedná o čísla na kruzích, můžeme mluvit o tzv. „self- 

coupling“, tedy jaká je pravděpodobnost vazby oblasti sama na sebe. Určena 

v normovaném tvaru od 0 do 1.  

Dolní čísla z dvojice označují sílu vazby mezi danými oblastmi (strenght of fixed 

effects), zde určenou v Hz. 
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U spojnice obou motorických oblastí jsou dvě dvojice čísel, jedna naznačuje sílu 

spoje mezi m1L a m1R (jak ovlivňuje aktivace m1L aktivaci v m1R), druhá mezi m1R 

a m1L (jak ovlivňuje aktivace m1R aktivaci v m1L).  

Barevnost spojnic označuje směr spoje, tedy jaká oblast má vliv na druhou 

oblast (a svojí aktivací ji ovlivňuje). 

Popis a shrnutí grafického výstupu DCM je uveden v tabulce č. 4. 

• Popis uvedeného příkladu 

Popis a shrnutí grafického výstupu DCM je uveden v tabulce č. 4. 

 

Tab. č. 4: Shrnutí a popis konečného výstupu DCM 

Vazba Znázornění  
Síla 

konektivity 
[Hz]  

Čára Poznámky, vysvětlivky  

SMA kruh 1,00 plná Pravděpodobnost konektivity oblasti 
sama na sebe je 100%.  

  
       -1,11 

 
Vazba oblasti sama na sebe je 
negativní.  

SMA×m1L spojnice 1,00 plná 
Červená barva spoje vyjadřuje, že 
aktivace oblasti SMA ovlivňuje 
aktivaci v oblasti m1L.  

  
0,52 

 
Konektivita mezi SMA a m1L má 
kladnou hodnotu a velikost 0, 52 Hz. 

m1L kruh 1,00 plná  

  
       -0,65 

 
 

m1L×m1R spojnice 0,98 plná 

Zelená barva spoje označuje, že 
aktivace oblasti m1R ovlivňuje 
aktivaci oblasti m1L (má převahu 
nad opačným směrem). 

  
0,23 

 
 

m1R×m1L 
 

0,94 plná 

Konektivita mezi pravou a levou 
primární motorickou oblastí je 
negativní, pravá oblast utlumuje 
levou.  

  
       -1,42 

 
 

m1R kruh 1,00 plná  

  
       -0,68 

 
 

SMA×m1R spojnice 1,00 plná  

   
1,36    
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Obr. č. 15: Grafické znázornění výstupu DCM, síly efektivní konektivity v Hz (fixed 

effects) a pravděpodobnosti vazby mezi oblastmi (probability) 

4.6  TERAPIE 

Všichni nemocní podstoupili dvouměsíční terapeutický program, který probíhal 

dvakrát týdně v průběhu jedné hodiny. Probandi byli rozděleni do dvou skupin. Každá 

z nich podstoupila kvantitativně stejnou terapii, ale aplikace senzomotorických stimulů 

byla odlišná (v jedné se docílilo aktivace motorických programů, v druhé převážně 

místní reakce svalů). Skupina 2 podstoupila Motorické programy aktivující terapii, u 

skupiny 1 byla prováděna rytmická stabilizace ve stejných pozicích jako u skupiny 2. 

Terapii obou skupin prováděli zkušení nezávislí terapeuti z Neurologické kliniky 3. LF 

UK. Při terapii byla použita jednoduchá řada modelových situací – sedu, vstávání ze 

sedu, stoje, nákroku a chůze. 

4.6.1  Motorické programy aktivující terapie 

V přesně daných výchozích polohách jsou aplikovány somatosenzorické stimuly 

(manuální a verbální). Cílem je naučit nemocného motorickou dovednost tak, aby ji 

využil při pohybu v běžném životě. Klíčovým principem je opakování a variabilita 

motorických prvků. Opakováním dochází k rychlejšímu osvojení a nácvikem 

motorických dovedností v různých situacích dochází k lepšímu zapamatování si dané 

dovednosti. 
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Schéma postupu: 

A) Definování motorické funkce (pohyb, držení polohy, kterou chceme vykonat) 

B) Vyšetření, zda je klient schopen tento prvek vykonat sám a v příslušné kvalitě  

C) Terapie 

• Vysvětlení principu řízení pohybu a principu terapie 

• Definování motorické funkce (pohyb, držení polohy) 

• Naladění na provedení pohybu (vůle a motivace k provedení pohybu, emoce) 

• Nastavení výchozí polohy 

• Aplikace aferentních podnětů (taktilní, verbální) 

• Spuštění pohybu (vstávání ze sedu do stoje, nákrok, chůze) 

• Kontrola kvality prováděného pohybu jemným odporem (na jakékoli části 

těla) 

• Zesílení podnětů (opakování aktivace programu dokud probíhá kvalitní 

odezva), (Řasová, 2007). 

 

• Aktivace sedu 

Výchozí pozice: sed, abdukce v kyčelních kloubech na šířku ramen, sedací 

hrboly cca o 1 cm výše než kolena, kolenní klouby v pravém úhlu, plosky opřené o zem 

s rovnoměrným rozložením váhy do celých plosek, anteverze pánve, mírný předklon 

trupu, páteř v co nejvíce fyziologickém postavení, horní končetiny volně podél těla. 

Podněty pro aktivaci sedu: protažení svalů v místě, odkud chceme celkovou 

reakci vyvolat (v oblasti nohy – směrem proti opoře nohou, v oblasti vnější strany 

kolen, v oblasti sterna, v oblasti acromionu, zevní strana kolene…), hlasitý hlasový 

pokyn pro udržení dané polohy a správně kladený odpor v dané oblasti („nenechte si 

odtlačit hrudník dozadu“, „nenechte si dát nohy k sobě“, „ nenechte si zvednout nohy ze 

země“, atd.). 
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• Vstávání ze sedu 

Ze zkorigovaného sedu terapeut nemocného navádí do stoje. Nejprve vyzve 

nemocného, aby spojil a předpažil horní končetiny, poté ho terapeut mírným tahem 

za spojené horní končetiny navádí do hlubokého předklonu vsedě, dává pozor 

na správné držení páteře a hlavy. Po vyčerpání pohybu navede terapeut nemocného do 

stoje. Nejdůležitější je plynulé provedení pohybu (procházení stabilními polohami). 

K aktivaci tohoto programu je vhodné použít lehký adaptabilní odpor v oblasti zevní 

strany kolen, aby se předešlo vnitřní rotaci v kyčelních kloubech.  

• Aktivace stoje 

Výchozí pozice: stoj s mírně rozkročenýma nohama (na šířku pánve), kolenní 

klouby v jemné flexi (zamezení rekurvace), pánev a páteř ve fyziologickém postavení, 

snaha o maximálně možné napřímení, hlava v prodloužení osy páteře, těžiště mírně 

přenesené vpřed.  

Podněty pro aktivaci stoje: dráždění proprioreceptorů tlakem a přizpůsobivým 

odporem na stejných místech jako při aktivaci  sedu, přidán lehký odpor ventrálně pod 

kolenními klouby (pro zamezení kolenního zámku) a v oblasti předních spin (proti 

rotaci pánve), verbální instrukce. 

• Aktivace nákroku 

Při aktivním stoji aplikujeme nečekané a silné podněty pro vychýlení těžiště 

a automatický nákrok (např. prudký tah za PHK zaktivujeme nakročení PDK, 

„postrčením“ za levé rameno zezadu aktivuje nákrok LDK). Pro nákrok dozadu 

můžeme použít nepředpokládaný silný tlak zepředu na rameno či na oblast spiny iliacy 

anterior superior.  

• Chůze 

Výchozí poloha: aktivní stoj, nákrok jednou DK dopředu s mírnou flexí 

kolenního kloubu a mírnou zevní rotací v kyčelním kloubu, celá ploska opřena 

o podložku, pánev ve středním postavení, zadní DK je v extenzi v kolenním a kyčelním 

kloubu, těžiště v oblasti symfyzy (ne na DK). 

Podněty pro aktivaci chůze: prudký a neočekávaný tlak („postrčení“) 

v oblasti m. gluteus medius, v oblasti ramene zezadu, tah za HK směrem dopředu, 
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ve stejných místech, poté aplikace přizpůsobivého odporu během samotné chůze, 

verbální pokyny. 

Po zvládnutí tohoto vzoru je možné chůzi modifikovat: chůze po špičkách, 

patách, se změnami poloh HKK. 

Fotografie zachycující prvky motorické programy aktivující terapie jsou 

uvedeny v příloze č. 5. 

Přesný postup a teoretické poznatky k Motorické programy aktivující terapii 

jsou podrobně popsány v publikaci Dr. Kamily Řasové, Fyzioterapie u neurologicky 

nemocných (se zaměřením na roztroušenou sklerózu mozkomíšní), (Řasová, 2007). 

 

4.6.2  Rozdíl mezi terapiemi 

• Verbální pokyny 

U 2. skupiny nemocných byly pokyny aplikovány tak, že bylo dosaženo aktivace 

limbického systému a nemocní reagovali na tyto pokyny „celým tělem“, nastavením 

těla a připraveností k pohybu. To se odehrává na podvědomé úrovni, tento typ aktivace 

nemá volní charakter. Verbální pokyny byly aplikovány zároveň s manuální stimulací 

(„nenechte se odstrčit“), aby se podpořila odpověď těla, která neprobíhá na volní 

úrovni. U 1. skupiny byli dobrovolníci instruováni, aby na daný odpor reagovali místně, 

tedy potřebnými svalovými skupinami (volní pohyb, kontrolovaný na vědomé úrovni). 

• Aplikace manuálních senzomotorických stimulů 

U 2. skupiny byl aplikován adaptabilní odpor – doba a intenzita podnětu byly 

modulovány terapeutem (v závislosti na odpovědi na stimul). Vyžadovaná odpověď 

byla zpětný tlak, „opření se“, kterým nemocný reagoval na manuální a hlasový stimul. 

Každý stimul byl aplikován 1 - 10 s (než nastoupila automatická motorická reakce). 

Jednotlivé stimuly navazovaly jeden na druhý (při změně místa stimulace). Celá 

aktivace trvala přibližně 10 - 20 min v každé pozici.  

U 1. skupiny byly aplikovány stimuly konstantním tlakem. Po silné 

izometrické kontrakci (20 s) následovalo 30 s relaxace. Cyklus aktivace a relaxace byl 

aplikován sedmkrát na každém místě stimulace (zevní strana kolene, hrudník, oblast 

acromionu,…) v obou pozicích.  
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• Motorická odpověď 

U 2. skupiny se indukují parciální motorické funkce dozrávající v určitých 

stadiích motorického vývoje (posturální stabilizace v sagitální rovině, opěrné funkce 

v sedu, vstávání, stoji a chůzi). Při těchto vzorcích se oslovuje celý svalový systém a je 

dobře zajištěna koordinace celého těla. Můžeme vidět svalovou synchronizaci 

(kokontrakci), funkční centraci, stabilizaci v sagitální rovině v celém těle v každé 

vyvolané motorické funkci. Páteř, kyčelní klouby, kolenní klouby jsou funkčně 

centrovány. 

U 1. skupiny je izometrická kontrakce agonistů střídána s izometrickou 

kontrakcí antagonistů ve zmíněných místech na těle v obou posturálních pozicích.  

Klinicky může být rozdíl mezi terapiemi odlišen aktivitou bránice. Ve  

2. skupině je aktivita bránice zřejmá, v 1. skupině nikoli.  

 

4.7  ANALÝZA DAT 

Výsledky z klinických vyšetření byly zpracovány v programu Microsoft Excel, 

byl použit Studentův párový t-test. Výsledky z fMRI byly zpracovány v počítačovém 

programu Statistica, byly použity neparametrické testy, konkrétně jednovýběrový 

Wilcoxonův test, dvouvýběrový Wilcoxonův test (Mannův-Whitneyův U test) a párový 

Wilcoxonův test. Ilustrativní krabicové grafy byly vytvořeny též v programu Statistica. 
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5  VÝSLEDKY 

5.1  VÝSLEDKY KLINICKÝCH TEST Ů  

Bylo vyhodnoceno všech 12 dobrovolníků ze skupiny nemocných, a to jednak 

jako jedna (celková) skupina RS nemocných, jednak jako dvě nezávislé skupiny 

nemocných s různou terapií. Zdrojová data pro vyhodnocení klinických testů jsou 

uvedena v příloze č. 6. V tabulkách výsledků jsou červeně vyznačeny statisticky 

významné p-hodnoty, tedy hodnoty nižší než 0,05. 

Nejprve byly vyhodnoceny a porovnány výsledky klinických testů obou skupin 

nemocných před terapií. Výsledky a statické zpracování jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Porovnání klinických testů mezi první a druhou skupinou v jednotlivých 

ukazatelích (1. vyšetření) 

PŘED TERAPIÍ 
Skupina 1, 1. vyš. Skupina 2, 1. vyš. T-test 

Průměr SD Průměr SD P-hodnota 

Ntres třes 
LHK  0,924 0,037 0,896 0,058 0,39094 
PHK 0,931 0,057 0,903 0,031 0,36930 

Ndysdi dysdiadocho-
kinéza 

LHK  0,674 0,145 0,688 0,040 0,84368 
PHK 0,688 0,146 0,667 0,048 0,77174 

Nataxie ataxie 
LHK  0,729 0,112 0,750 0,072 0,73539 
PHK 0,708 0,118 0,708 0,059 1,00000 

Nmi motricity index 
LHK  0,887 0,077 0,890 0,054 0,93872 
PHK 0,887 0,090 0,890 0,062 0,94701 

Nmas modified 
ashworth scale 

LHK  0,713 0,069 0,746 0,077 0,48708 

PHK 0,721 0,081 0,754 0,068 0,49805 

Ni index pro funkci 
LHK  

N průměr 
LHK  0,785 0,028 0,794 0,036 0,68017 

Ni index pro funkci 
PHK 

N průměr 
PHK 0,787 0,038 0,784 0,031 0,91547 

Vysvětlivky: N – normovaný tvar, SD – směrodatná odchylka 

 

Pro porovnání skupin před terapií byl použit dvouvýběrový t-test. Spočtené  

p-hodnoty daného testu jsou poměrně vysoké (průměrné hodnoty jsou pro LHK p = 

0,68 a pro PHK p = 0,91). Nejnižší p-hodnota je pro vyšetření třesu (p = 0,39) 

a spasticity (p = 0,48). Výsledky testů pro levou ruku se v indexu (tedy průměru ze 
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všech pěti použitých klinických testů) mírně liší od výsledků pro pravou ruku (Ni pro 

LHK p = 0,68, Ni pro PHK p = 0, 91). Vysoké p-hodnoty odkazují na shodnost 

parametrů u obou dvou skupin před začátkem terapie – můžeme říci, že skupiny 

nemocných si byly odpovídající. 

Dále byly porovnány skupiny mezi sebou po terapii, aby se ozřejmily změny 

v klinických testech a rozdílnost efektů terapií. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Porovnání klinických testů mezi první a druhou skupinou v jednotlivých 

ukazatelích (2. vyšetření) 

PO TERAPII 
Skupina 1, 2. vyš. Skupina 2, 2. vyš. T-test 

Průměr SD Průměr SD P-hodnota 

Ntres třes 
LHK  0,958 0,034 0,938 0,021 0,27540 
PHK 0,931 0,057 0,938 0,021 0,80697 

Ndysdi dysdiadocho-
kinéza 

LHK  0,792 0,105 0,743 0,078 0,42585 
PHK 0,750 0,125 0,792 0,048 0,51095 

Nataxie ataxie 
LHK  0,854 0,112 0,833 0,059 0,72324 
PHK 0,792 0,138 0,854 0,112 0,45132 

Nmi motricity index 
LHK  0,950 0,056 0,945 0,040 0,87392 
PHK 0,947 0,048 0,942 0,040 0,86107 

Nmas modified 
ashworth scale 

LHK  0,933 0,055 0,958 0,045 0,45132 
PHK 0,925 0,038 0,950 0,029 0,27195 

Ni index pro funkci 
LHK  

N průměr 
LHK  0,898 0,072 0,883 0,023 0,56230 

Ni index pro funkci 
PHK 

N průměr 
PHK 0,869 0,081 0,895 0,015 0,41375 

Vysvětlivky: N – normovaný tvar, SD – směrodatná odchylka 

 

Pro porovnání skupin po terapii byl použit dvouvýběrový t-test. P-hodnoty 

oproti prvnímu vyšetření klesají (např. pro svalovou sílu LHK před terapií p = 0,94, po 

terapii tato hodnota klesla na p = 0,87), zvyšuje se rozdílnost mezi skupinami. Jediná  

p-hodnota, která u 2. měření oproti prvnímu vzrostla, je u vyšetření třesu PHK. 

 

Poté byly u každé skupiny nemocných porovnány výsledky mezi prvním 

a druhým vyšetřením (tedy jaký byl rozdíl mezi 1. a 2. vyšetřením, jakého se terapií 

dosáhlo efektu, viz tabulka č. 7 a 8). 
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Tabulka č. 7: Rozdíl mezi prvním a druhým vyšetřením u klinických testů, 1. skupina 

POROVNÁNÍ 
Skupina 1, 1. vyš. Skupina 1, 2. vyš. T-test 
Průměr SD Průměr SD P-hodnota 

Ntres třes 
LHK  0,924 0,037 0,958 0,034 0,04626 
PHK 0,931 0,057 0,931 0,057 0,50000 

Ndysdi dysdiadocho-
kinéza 

LHK  0,674 0,145 0,792 0,105 0,11017 
PHK 0,688 0,146 0,750 0,125 0,17831 

Nataxie ataxie 
LHK  0,729 0,112 0,854 0,112 0,08734 
PHK 0,708 0,118 0,792 0,138 0,14280 

Nmi motricity index 
LHK  0,887 0,077 0,950 0,056 0,10488 
PHK 0,887 0,090 0,947 0,048 0,05671 

Nmas modified 
ashworth scale 

LHK  0,713 0,069 0,933 0,055 0,00363 
PHK 0,721 0,081 0,925 0,038 0,00158 

Ni index pro funkci 
LHK  

N průměr 
LHK  0,785 0,028 0,898 0,072 0,00228 

Ni index pro funkci 
PHK 

N průměr 
PHK 0,787 0,038 0,869 0,081 0,00299 

Vysvětlivky: N – normovaný tvar, SD – směrodatná odchylka 

 

Tabulka č. 8: Rozdíl mezi druhým a prvním vyšetřením u klinických testů, 2. skupina 

POROVNÁNÍ 
Skupina 2, 1. vyš. Skupina 2, 2. vyš. T-test 

Průměr SD Průměr SD P-hodnota 

Ntres třes 
LHK  0,896 0,058 0,938 0,021 0,12658 
PHK 0,903 0,031 0,938 0,021 0,07062 

Ndysdi dysdiadocho-
kinéza 

LHK  0,688 0,040 0,743 0,078 0,11769 
PHK 0,667 0,048 0,792 0,048 0,00107 

Nataxie ataxie 
LHK  0,750 0,072 0,833 0,059 0,05097 
PHK 0,708 0,059 0,854 0,112 0,01677 

Nmi motricity index 
LHK  0,890 0,054 0,945 0,040 0,02112 
PHK 0,890 0,062 0,942 0,040 0,01983 

Nmas modified 
ashworth scale 

LHK  0,746 0,077 0,958 0,045 0,00119 
PHK 0,754 0,068 0,950 0,029 0,00025 

Ni index pro funkci 
LHK  

N průměr 
LHK  0,794 0,036 0,883 0,023 0,00666 

Ni index pro funkci 
PHK 

N průměr 
PHK 0,784 0,031 0,895 0,015 0,00039 

Vysvětlivky: N – normovaný tvar, SD – směrodatná odchylka 

 

Byl použit párový t-test. V indexu pro levou a pravou ruku jsou změny po 

terapii signifikantní v obou dvou skupinách (p-hodnoty pro index končetin jsou menší 
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než 0,007). Rozdíl mezi první a druhou skupinou je při pohledu na výsledky patrný, ve 

druhé skupině byly p-hodnoty nižší. Největší zlepšení bylo patrné u spasticity, nejmenší 

u dysdiadochokinézy. Tento rozdíl již není tolik zřejmý na průměrných hodnotách 

(indexech pro funkci LHK a PHK). Pro LHK jsou hodnoty průměrů p = 0,002 pro první 

skupinu a p = 0,007 pro druhou skupinu. Hodnoty průměrů pro PHK jsou p = 0,003 pro 

první skupinu a p = 0,0004 pro druhou skupinu. 

 

Pro lepší ozřejmení rozdílů mezi terapiemi, tedy mezi 1. a 2. skupinou, byla 

porovnána diference mezi jednotlivými vyšetřeními (2. vyšetření mínus 1. vyšetření) 

u obou skupin (změnu považujeme za efekt terapie). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 

č. 9. 

Tabulka č. 9: Porovnání rozdílů mezi skupinami (skupina 1 vs. skupina 2) v diferenci 

mezi 2. a 1. vyšetřením (vyš. 2 - vyš. 1) 

 
ROZDÍLY  

  

Skupina 1 Skupina 2 T-test 

Průměr 
rozdílu 

SD 
rozdílu 

Průměr 
rozdílu 

SD 
rozdílu P-hodnota 

Ntres třes 
LHK  0,035 0,037 0,042 0,072 0,85356 
PHK 0,000 0,048 0,035 0,044 0,26354 

Ndysdi dysdiadocho-
kinéza 

LHK  0,118 0,189 0,056 0,092 0,52599 
PHK 0,062 0,138 0,125 0,048 0,37375 

Nataxie ataxie 
LHK  0,125 0,177 0,083 0,093 0,65414 
PHK 0,083 0,156 0,146 0,112 0,48519 

Nmi motricity 
index 

LHK  0,063 0,098 0,055 0,045 0,86834 
PHK 0,060 0,070 0,052 0,042 0,82484 

Nmas modified 
ashworth scale 

LHK  0,221 0,113 0,213 0,084 0,89756 

PHK 0,204 0,086 0,196 0,055 0,85918 

Ni index pro 
funkci LHK 

N průměr 
LHK  0,112 0,051 0,090 0,053 0,50821 

Ni index pro 
funkci PHK 

N průměr 
PHK 0,082 0,040 0,111 0,034 0,25305 

Vysvětlivky: N – normovaný tvar, SD – směrodatná odchylka 

 

Byl použit dvouvýběrový t-test. Všechny p-hodnoty jsou vysoké (průměry pro 

LHK p = 0,51 a pro PHK p = 0,25). Rozdíl, který je patrný z tabulek č. 7 a 8, je tedy při 

testování statistickým testem nevýznamný. Z tohoto důvodu jsme v následující tabulce 
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(tabulka č. 10) vyhodnotili klinické testy všech nemocných dohromady a určíme změnu 

po terapii pro celou skupinu (tedy nezávisle na terapii). 

Tabulka č. 10: Porovnání klinických testů všech nemocných před a po terapii  

  
1. vyšetření 2. vyšetření T-test 

Průměr SD Průměr SD P-hodnota 

Ntres třes 
LHK  0,910 0,051 0,948 0,030 0,02504 
PHK 0,917 0,048 0,934 0,043 0,13454 

Ndysdi dysdiadocho-
kinéza 

LHK  0,681 0,107 0,767 0,095 0,04207 
PHK 0,677 0,109 0,771 0,097 0,00741 

Nataxie ataxie 
LHK  0,740 0,095 0,844 0,090 0,01704 
PHK 0,708 0,093 0,823 0,130 0,00984 

Nmi motricity index 
LHK  0,888 0,067 0,948 0,048 0,01334 
PHK 0,888 0,077 0,944 0,044 0,00420 

Nmas modified 
ashworth scale 

LHK  0,729 0,075 0,946 0,052 0,00001 

PHK 0,738 0,077 0,938 0,036 0,00000 

Ni index pro funkci 
LHK  

N průměr 
LHK  0,789 0,033 0,890 0,037 0,00003 

Ni index pro funkci 
PHK 

N průměr 
PHK 0,786 0,035 0,882 0,049 0,00000 

 Vysvětlivky: N – normovaný tvar, SD – směrodatná odchylka 

 

Byl použit párový t-test. Všechny p-hodnoty (kromě třesu pro PHK) jsou vysoce 

signifikantní (v indexu pro LHK p = 0,00003 pro PHK p < 0,00001), je tedy velký 

rozdíl mezi hodnotami 1. a 2. vyšetření pokud bereme všech 12 nemocných jako jednu 

skupinu. Pro větší přehlednost byly výsledky zpracovány do sloupcových grafů (viz 

graf č. 1 a 2).  
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Graf č. 1: Výsledky klinických testů pro LHK před a po terapii (hodnoceno u všech 

nemocných), chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku 

 

 

Graf č. 2: Výsledky klinických testů pro PHK před a po terapii (hodnoceno u všech 

nemocných), chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku 
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5.2  VÝSLEDKY FMRI 

Analýzu dat z fMRI bylo možno provést pouze u devíti nemocných (z důvodu 

chybného měření, špatné spolupráce s nemocným či šumu v signále,…), čtyři byli ze 

skupiny č. 1, pět ze skupiny č. 2. Nemocní byli porovnáni s devíti zdravými kontrolami.  

Ve výsledcích fMRI nejsou uvedeny míry pravděpodobnosti vazby (ve 

většině případů jde o čísla blížící se jedné, pokud byla zřejmá vazba mezi oblastmi, či 

nule v případě, kdy vazba mezi oblastmi nebyla). Vyhodnoceny byly pouze síly 

efektivní konektivity. 

Hodnotami označenými v tabulkách značkou PHK jsou myšlena data 

z měření tandemu RL-R, hodnotíme tedy efektivní konektivitu při pohybu pravé ruky, 

kdy šla v tandemu pohybu jako první. 

Hodnotami označenými v tabulkách značkou LHK jsou myšlena data 

z měření tandemu LR-L, tedy hodnotíme efektivní konektivitu při pohybu levé ruky, 

kdy šla v tandemu pohybu jako první.  
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Pro ozřejmení existence vazeb mezi jednotlivými oblastmi jsme nejprve 

ověřovali nenulovou hodnotu dat, jak u nemocných dobrovolníků, tak u zdravých 

kontrol (tab. č. 11 a 12). 

Tabulka č. 11: Ověření nenulovosti síly efektivní konektivity jednotlivých oblastí 

u kontrol (u 1. a 2. vyšetření) 

SÍLA VAZBY  
1.vyšetření Vůči nule 2.vyšetření Vůči nule 

Medián IQR P-hodnota Medián IQR P-hodnota 

SMA 
LHK  -0,91 0,47 0,0039 -1,00 0,16 0,0039 
PHK -0,78 0,45 0,1289 -0,94 0,18 0,0039 

SMAxm1L  
LHK  1,07 1,44 0,0156 2,10 2,61 0,0039 
PHK 0,93 0,98 0,0078 0,64 2,59 0,0156 

m1L 
LHK  -0,49 0,09 0,0078 -0,51 0,36 0,0156 
PHK 0,00 0,54 0,5625 -0,28 0,54 0,0313 

m1Lxm1R 
LHK  0,00 2,53 0,2500 0,33 0,46 0,6875 
PHK -0,26 0,59 0,1094 -0,22 0,86 0,2344 

m1Rxm1L 
LHK  -0,09 0,61 0,2188 -0,50 0,93 0,2891 
PHK -0,37 1,45 0,9453 0,00 0,81 0,6875 

m1R 
LHK  -0,47 0,08 0,0117 -0,31 0,64 0,3164 
PHK -0,54 0,13 0,0039 -0,57 0,16 0,0039 

SMAxm1R 
LHK  0,00 0,46 0,1250 0,00 0,50 0,4375 

PHK 1,29 1,17 0,0234 1,21 1,03 0,0156 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

K ověření nenulovosti byl použit jednovýběrový Wilcoxonův test (signed rank 

test). U zdravých kontrol jsou patrné velké rozdíly mezi p-hodnotami v jednotlivých 

ukazatelích, od vysoké signifikance po téměř shodná data s nulou (p-hodnoty blížící se 

1). Obecně se objevují záporné hodnoty pro „self coupling“ motorických oblastí 

a kladné hodnoty síly konektivity mezi jednotlivými oblastmi. 
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Tabulka č. 12: Ověření nenulovosti síly efektivní konektivity mezi jednotlivými 

oblastmi u nemocných s RS (1. vyšetření) 

SÍLA VAZBY  
1.vyšetření Vůči nule 

Medián IQR P-hodnota 

SMA 
LHK  -1,00 0,12 0,0039 
PHK -1,00 0,29 0,0039 

SMA×m1L 
LHK  1,28 1,24 0,0039 
PHK 0,64 2,31 0,0547 

m1L 
LHK  -0,57 0,17 0,0078 
PHK -0,52 0,13 0,0156 

m1L×m1R 
LHK  0,00 0,87 0,6875 
PHK 0,23 0,75 0,4375 

m1R×m1L 
LHK  0,00 0,66 0,3125 
PHK 0,00 1,42 0,1563 

m1R 
LHK  -0,52 0,09 0,0039 
PHK -0,67 0,21 0,0039 

SMA×m1R 
LHK  1,01 0,16 0,0039 

PHK 1,36 0,43 0,0156 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

K ověření nenulovosti byl použit jednovýběrový Wilcoxonův test (signed rank 

test). Většina dat se liší od nuly a p-hodnota je u více než poloviny výsledků vysoce 

signifikantní. Nejvyšší p-hodnoty se objevují u efektivní konektivity mezi primárními 

motorickými oblastmi (blíží se nule). 

Stejně jako u zdravých kontrol se objevují záporné hodnoty pro „self 

coupling“ motorických oblastí a kladné hodnoty pro sílu konektivity mezi jednotlivými 

oblastmi. 
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Dále jsme porovnáním diference měření (druhé mínus první vyšetření) s nulou 

u zdravých kontrol ověřovali stabilitu měření (viz tab. č. 13). 

Tabulka č. 13: Porovnání diference mezi druhým a prvním vyšetřením u kontrol vůči 

nule 

SÍLA VAZBY  
K2-K1 Vůči nule 

Medián 
rozdílu IQR rozdílu P-hodnota 

SMA 
LHK  0,00 0,24 0,4609 
PHK -0,14 0,44 0,0391 

SMA×M1L  
LHK  1,80 4,59 0,1641 
PHK -0,01 1,52 0,8203 

M1L  
LHK  -0,07 0,58 0,7344 
PHK 0,00 0,57 0,8125 

M1L×m1R 
LHK  2,53 3,80 0,3125 
PHK -0,30 2,28 0,7422 

m1R×M1L 
LHK  0,15 1,23 1,0000 
PHK -0,10 1,14 1,0000 

m1R 
LHK  0,10 0,26 0,1563 
PHK -0,11 0,23 0,3594 

SMA×m1R 
LHK  0,00 0,20 0,6250 

PHK 0,00 1,36 0,8438 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

Byl použit jednovýběrový Wilcoxonův test (signed rank test). Při porovnání 

měření – tedy určení stability měření za nezměněných podmínek − se objevují vysoké 

p-hodnoty. Data prvního a druhého vyšetření jsou si podobná − výrazně se od vysokých 

p-hodnot odlišuje pouze měření SMA pro PHK (p = 0,03), SMA×m1L pro LHK  

(p = 0,16) a m1R pro LHK (p = 0,16). 
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V tabulce č. 14 jsou srovnány hodnoty sil efektivních konektivit mezi 1. a 2. 

skupinou nemocných u prvního vyšetření (tedy zhodnocení podobnosti skupin před 

terapií).  

Tabulka č. 14: Porovnání mezi 1. a 2. skupinou RS (1. vyšetření) 

SÍLA VAZBY  
RS1 RS2 

P-hodnota 
Medián IQR Medián IQR 

SMA 
LHK  -0,96 0,22 -1,02 0,15 0,5555 
PHK -1,05 0,16 -0,85 0,18 0,7301 

SMA×m1L 
LHK  1,67 1,12 1,00 0,54 0,7301 
PHK 0,58 0,97 1,16 2,83 0,5555 

m1L 
LHK  -0,53 0,15 -0,65 0,15 0,4126 
PHK -0,48 0,25 -0,51 0,09 0,9047 

m1L×m1R 
LHK  0,44 1,11 0,00 0,29 0,7301 
PHK 0,31 0,43 0,00 0,75 0,7301 

m1R×m1L 
LHK  -0,33 1,31 0,00 0,47 0,7301 
PHK -0,71 2,38 0,00 2,13 0,5555 

m1R 
LHK  -0,53 0,19 -0,52 0,08 0,7301 
PHK -0,63 0,21 -0,47 0,23 0,7301 

SMA×m1R 
LHK  1,02 0,57 1,00 0,16 0,7301 

PHK 1,43 0,82 1,00 1,43 0,2857 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

Byl použit dvouvýběrový Wilcoxonův test (Mannův-Whitneyův U test, ranksum 

test). P-hodnoty jsou vysoké ve všech ukazatelích. Mírně nižší je hodnota pro 

SMA×m1R pro PHK (p = 0,29), ale ani zdaleka nedosahuje významných hodnot. 

Skupiny si byly ve vyšetření před terapií podobné. 
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Pro ověření jiných změn efektivních konektivit po terapii u každé skupiny 

nemocných s RS bylo provedeno srovnání diference mezi 2. a 1. vyšetřením mezi 

skupinami (viz tabulka č. 15). 

Tabulka č. 15: Porovnání RS skupin (RS1 vs. RS2) v diferenci mezi 2. a 1. vyšetřením 

(vyš. 2 mínus vyš. 1) 

SÍLA VAZBY  
RS1 RS2 

P-hodnota Medián 
rozdílu 

IQR 
rozdílu 

Medián 
rozdílu 

IQR 
rozdílu 

SMA 
LHK  -0,08 0,37 0,39 0,52 0,4126 
PHK 0,09 0,24 0,20 0,32 0,7301 

SMA×m1L 
LHK  -0,27 1,09 0,05 1,07 0,5555 
PHK -0,10 1,03 -0,82 2,65 0,5555 

m1L 
LHK  -0,24 0,32 0,12 0,17 0,1111 
PHK -0,02 0,46 -0,03 0,12 0,9047 

m1L×m1R 
LHK  0,03 0,34 -0,52 1,86 0,1904 
PHK -0,12 0,61 0,25 0,56 0,2857 

m1R×m1L 
LHK  -0,07 1,18 0,00 1,25 0,7301 
PHK 0,30 2,91 -0,51 0,66 0,1111 

m1R 
LHK  0,09 0,34 0,02 0,08 0,5555 
PHK 0,23 0,29 -0,04 0,17 0,4126 

SMA×m1R 
LHK  -0,58 1,28 -0,41 0,91 0,9047 

PHK -0,11 0,65 0,00 1,41 0,7301 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

Byl použit dvouvýběrový Wilcoxonův (Mannův-Whitneyův U test, ranksum 

test). Ve změně mezi 2. a 1. vyšetřením v porovnání skupin se žádná p-hodnota 

neukázala signifikantní.  
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Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi jednotlivými skupinami nemocných 

ve změně před a po terapii nevyšly signifikantně (viz tab. č. 15), a jsou tedy v takto 

malém počtu statisticky nevýznamné, pracovali jsme nadále s nemocnými jako s jedním 

celkem. Tedy nezávisle na tom, jakou podstoupili terapii (již z klinických testů je 

zřejmé, že ke zlepšení parametrů došlo v obou skupinách).  

Nejprve jsme porovnali nemocné s RS se zdravými kontrolami v 1. vyšetření, 

aby se prokázaly rozdíly mezi silou efektivních konektivit zdravých a nemocných 

jedinců. Výsledky zpracování jsou uvedeny v tabulce č. 16. 

Tabulka č. 16: Porovnání všech nemocných s kontrolami (1. vyšetření) 

SÍLA VAZBY  
RS Kontroly 

P-hodnota 
Medián IQR Medián IQR 

SMA 
LHK  -1,00 0,12 -0,91 0,47 0,7461 
PHK -1,00 0,26 -0,78 0,45 0,1359 

SMA×m1L 
LHK  1,28 1,24 1,07 1,44 0,3284 
PHK 0,64 2,36 0,93 0,98 0,8633 

m1L 
LHK  -0,57 0,17 -0,49 0,09 0,6514 
PHK -0,51 0,11 0,00 0,54 0,4362 

m1L×m1R 
LHK  0,00 0,87 0,00 2,53 0,1821 
PHK 0,23 0,75 -0,26 0,59 0,0399 

m1R×m1L 
LHK  0,00 0,66 -0,09 0,61 0,9309 
PHK 0,00 1,62 -0,37 1,45 0,2973 

m1R 
LHK  -0,52 0,09 -0,47 0,08 0,2124 
PHK -0,57 0,24 -0,54 0,13 0,6664 

SMA×m1R 
LHK  1,01 0,16 0,00 0,46 0,0053 
PHK 1,36 0,50 1,29 1,17 0,9314 

Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

Byl použit dvouvýběrový Wilcoxonův (Mannův-Whitneyův U test, ranksum 

test). Rozdílnost v prvním vyšetření mezi nemocnými a kontrolami není celkově 

signifikantní. Jedinými signifikantními výsledky je p-hodnota pro vazbu m1L a m1R 

pro PHK (p = 0,03) a SMA×m1R pro LHK (p = 0,005). 

  



 

70 
 

Dále jsme vyhodnotili změny po terapii u všech nemocných (viz tab. č. 17). 

Tabulka č. 17: Hodnocení změn po terapii u všech nemocných 

SÍLA VAZBY  
1.vyšetření 2.vyšetření 

P-hodnota 
Medián IQR Medián IQR 

SMA 
LHK  -1,00 0,12 -0,85 0,22 0,5703 
PHK -1,00 0,26 -0,82 0,14 0,1386 

SMA×m1L 
LHK  1,28 1,24 1,38 0,43 0,8203 
PHK 0,64 2,36 0,56 0,50 0,1730 

m1L 
LHK  -0,57 0,17 -0,56 0,18 0,4102 
PHK -0,51 0,11 -0,49 0,31 0,9056 

m1L×m1R 
LHK  0,00 0,87 0,00 1,39 0,3750 
PHK 0,23 0,75 0,00 0,47 0,8657 

m1R×m1L 
LHK  0,00 0,66 -0,13 0,65 0,9453 
PHK 0,00 1,62 0,00 0,00 0,7353 

m1R 
LHK  -0,52 0,09 -0,50 0,16 0,4258 
PHK -0,57 0,24 -0,54 0,11 0,3139 

SMA×m1R 
LHK  1,01 0,16 0,75 0,83 0,0742 

PHK 1,36 0,50 1,02 0,80 0,7794 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

Byl použit párový Wilcoxonův test (signed rank test). V tabulce se ukazuje, že 

žádná hodnota není signifikantní. Nejnižší hodnoty se objevují u SMA pro PHK  

(p = 0,13), SMA×m1L pro PHK (p = 0,17) a především u SMA×m1R pro LHK  

(p = 0,07). 

Výsledky byly ilustrovány krabicovými grafy – viz graf č. 3 a 4 (všechny ostatní 

grafy jsou uvedeny v příloze č. 7):  
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Graf č. 3: Krabicový graf pro znázornění změny síly konektivity u nemocných v oblasti 

SMA pro PHK 

 

 

Graf č. 4: Krabicový graf pro znázornění změny síly konektivity u nemocných v oblasti 

SMA pro LHK 
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Dále bylo pro zhodnocení efektu terapie provedeno porovnání diference mezi 2. 

a 1. vyšetřením u nemocných a zdravých kontrol (viz tab. č. 18). 

Tabulka č. 18: Porovnání skupin (RS vs. K) ve změně mezi druhým a prvním 

vyšetřením (vyš. 2 mínus vyš. 1) 

SÍLA VAZBY  
RS Kontroly 

P-hodnota Medián 
rozdílu 

IQR 
rozdílu 

Medián 
rozdílu 

IQR 
rozdílu 

SMA 
LHK  0,10 0,64 0,00 0,24 0,3082 
PHK 0,20 0,26 -0,14 0,44 0,0077 

SMA×m1L 
LHK  0,05 0,82 1,80 4,59 0,6048 
PHK -0,12 2,47 -0,01 1,52 0,2224 

m1L 
LHK  -0,02 0,49 -0,07 0,58 0,4226 
PHK -0,03 0,25 0,00 0,57 0,7304 

m1L×m1R 
LHK  0,00 0,58 2,53 3,80 0,1185 
PHK 0,00 0,48 -0,30 2,28 0,7304 

m1R×m1L 
LHK  0,00 1,16 0,15 1,23 0,8633 
PHK 0,00 1,08 -0,10 1,14 0,6048 

m1R 
LHK  0,03 0,18 0,10 0,26 0,5027 
PHK 0,07 0,43 -0,11 0,23 0,2580 

SMA×m1R 
LHK  -0,41 0,92 0,00 0,20 0,2854 

PHK 0,00 0,54 0,00 1,36 0,9314 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí 

 

Byl použit dvouvýběrový Wilcoxonův test (Mannův-Whitneyův U test, ranksum 

test). Významné změny byly naměřeny pouze pro pravou ruku v SMA, kde je p-hodnota 

rovna 0,008. 

Výsledky byly ilustrovány krabicovými grafy – viz graf č. 5 a 6 (všechny ostatní 

grafy jsou uvedeny v příloze č. 5):  
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Graf č. 5: Krabicový graf pro znázornění změny síly konektivity v oblasti SMA 

v porovnání nemocných a kontrol pro PHK 

 

 

Graf č. 6: Krabicový graf pro znázornění změny síly konektivity v oblasti SMA 

v porovnání nemocných a kontrol pro LHK 
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5.3  ZHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů SE ZAMĚŘENÍM NA 

JEDNOTLIVÉ NEMOCNÉ S RS 

Pro velmi malý výzkumný soubor, pojednáme o účastnících studie více 

individuálně. Zda u nich došlo ke změnám či zlepšení. Hodnoceni jsou pouze nemocní 

dobrovolníci, u kterých proběhla analýza výstupů fMRI.  

Pokud uvažujeme index pro LHK a PHK můžeme vidět (viz tab. č. 19), že 

všichni dobrovolníci se ve všech klinických testech po terapii zlepšili. Rozdíl mezi 

dobrovolníky v 1. a 2. skupině není zřejmý (viz tabulka klinických testů v příloze č. 4). 

 

Tabulka č. 19: Indexy klinických testů pro funkci PHK a LHK u nemocných s RS 

PŘED 
TERAPIÍ 

Ni 
PO 

TERAPII 

Ni 
index pro 

funkci LHK 
index pro 

funkci PHK 
index pro 

funkci LHK 
index pro 

funkci PHK 

Skupina 1 N průměr 
LHK  

N průměr 
PHK Skupina 1 N průměr 

LHK  
N průměr 

PHK 
Proband 1 0,819 0,862 Proband 1 0,888 0,971 
Proband 2 0,770 0,781 Proband 2 0,804 0,791 
Proband 3 0,790 0,744 Proband 3 0,910 0,787 
Proband 4 0,790 0,797 Proband 4 0,900 0,909 
Proband 5 0,733 0,757 Proband 5 0,929 0,869 

Proband 6 0,809 0,779 Proband 6 0,953 0,884 

Průměr  0,785 0,787 Průměr  0,898 0,869 
SD 0,028 0,038 SD 0,072 0,081 

Skupina 2 N průměr 
LHK  

N průměr 
PHK Skupina 2 N průměr 

LHK  
N průměr 

PHK 
Proband 7 0,777 0,774 Proband 7 0,876 0,870 
Proband 8 0,741 0,754 Proband 8 0,891 0,905 
Proband 9 0,831 0,799 Proband 9 0,847 0,891 
Proband 10 0,803 0,809 Proband 10 0,886 0,920 
Proband 11 0,765 0,741 Proband 11 0,923 0,896 
Proband 12 0,845 0,829 Proband 12 0,877 0,888 
Průměr  0,794 0,784 Průměr  0,883 0,895 
SD 0,036 0,031 SD 0,023 0,015 
Vysvětlivky: N – normovaný tvar, SD – směrodatná odchylka 
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Tabulka č. 20: Zhodnocení změny síly efektivní konektivity u jednotlivých nemocných 

s RS  

RS Skupina Vazba po terapii 
    "Self-coupling" SMA×m1R,m1L m1R×m1L 

Proband1 RS1 nižší nižší beze změny 
Proband2 RS1 beze změny beze změny beze změny 
Proband3 RS1 vyšší vyšší vyšší 
Proband6 RS1 beze změny beze změny nižší 

Proband7 RS2 beze změny nižší nižší 
Proband9 RS2 nižší beze změny nižší 
Proband10 RS2 nižší vyšší vyšší 
Proband11 RS2 beze změny nižší nižší 
Proband12 RS2 nižší nižší nižší 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo 

 

V tabulce č. 20 hodnotíme rozdíly před a po terapii v průměru ze všech vazeb 

u „self-couplingu“, mezi SMA a primárními motorickými oblastmi a mezi primárními 

oblastmi navzájem. V přehledu vidíme, že obecně síla vazby spíše klesala či zůstávala 

beze změny. Převažující zvýšení vidíme pouze u dobrovolníka č. 3 a č. 10. 
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5.4  KORELAČNÍ TESTY 

Korelační testy byly provedeny mezi jednotlivými ukazateli klinických testů 

a fMRI, k vyhodnocení byl použit Spearmanův korelační koeficient (R). Záporné 

hodnoty korelačních koeficientů představují tzv. antikorelaci, tedy pokud hodnoty jedné 

proměnné klesají, hodnoty druhé proměnné stoupají. 

Tabulka č. 21: Korelační testy mezi klinickými a fMRI daty u nemocných s RS, 

1. vyšetření  

1.měření, LHK  Ntres Ndysdi Nataxie Nmi Nmas Ni 
SMA -0,5446 -0,0962 -0,4863 -0,6527 0,0345 -0,7029 
SMA×m1L 0,5644 -0,0787 -0,0642 0,2594 0,1380 0,1423 
m1L 0,2574 -0,0087 -0,2018 -0,2176 0,3795 -0,1172 
m1L×m1R 0,4431 0,3735 0,2333 0,5447 -0,2807 0,6724 
m1R×m1L 0,0504 -0,4536 0,2426 -0,7320 0,6317 -0,2298 
m1R -0,4555 0,1137 -0,6514 -0,0167 -0,2588 -0,5607 
SMA×m1R -0,1089 0,3497 -0,2110 0,6193 -0,5866 0,1423 

1.měření, PHK Ntres Ndysdi Nataxie Nmi Nmas Ni 
SMA 0,4383 -0,5586 -0,1560 -0,9076 0,1788 -0,5667 
SMA×m1L -0,1195 0,3281 0,3303 0,3109 0,1788 0,3667 
m1L -0,2450 -0,3918 0,8015 0,4304 0,4744 0,4268 
m1L×m1R 0,3647 -0,2345 0,4293 0,1368 0,7100 0,6950 
m1R×m1L -0,1216 0,2074 0,2799 0,2393 0,0693 0,2543 
m1R -0,5279 -0,4965 0,0275 0,0924 -0,1617 -0,1833 
SMA×m1R 0,2863 -0,0849 0,0139 -0,1144 0,2017 -0,0336 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí, dysdi – 
dysdiadochokinéza, mi – motricity index, mas – modified ashworth scale, Ni – normovaný 
index pro funkci HK 

 

Z korelačních testů před terapií vidíme, že vzájemné závislosti (korelace) dat 

jsou převážně nízké. Jediné hodnoty, které korelovaly pro obě ruce, jsou indexy pro 

levou a pravou ruku s vazbou mezi m1L a m1R (korelační koeficient pro LHK je R = 

0,67 a pro PHK je R = 0,69).  
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Tabulka č. 22: Korelační testy mezi klinickými a fMRI daty u nemocných s RS, 

2. vyšetření 

2.měření, LHK  Ntres Ndysdi Nataxie Nmi Nmas Ni 
SMA 0,2684 0,2979 -0,2863 0,1933 -0,0261 0,1757 
SMAm1L  -0,1960 -0,6781 -0,2762 -0,4184 0,1560 -0,7167 
m1L -0,0984 -0,0085 -0,1521 -0,2605 0,2001 -0,1757 
m1L×m1R 0,0447 0,1447 -0,2684 -0,1134 -0,0261 -0,0251 
m1R×m1L 0,0453 -0,0690 -0,2356 0,0766 0,4583 -0,1017 
m1R -0,1269 -0,0862 -0,5708 -0,6724 0,1498 -0,5255 
SMA×m1R -0,1775 -0,2597 0,4414 0,2009 -0,5399 0,1107 

2.měření, PHK Ntres Ndysdi Nataxie Nmi Nmas Ni 
SMA 0,0642 -0,3009 -0,1509 -0,2647 0,3942 -0,2594 
SMA×m1L -0,2921 -0,3713 -0,5067 0,1423 -0,1734 -0,5500 
m1L 0,1095 0,3798 0,5840 0,2427 0,2282 0,5167 
m1L×m1R -0,5625 -0,3394 -0,2736 -0,1442 -0,2241 -0,3656 
m1R×m1L -0,2200 -0,3606 -0,0470 0,0092 -0,0800 -0,3104 
m1R -0,1467 0,1441 0,3536 -0,0588 0,2933 0,2762 
SMA×m1R -0,3667 -0,1780 -0,3881 -0,2437 -0,5592 -0,2929 
Vysvětlivky: SMA – suplementární motorická area, m1L – primární motorická area vpravo, 
m1R – primární motorická area vlevo, IQR – mezikvartilové rozpětí, dysdi – 
dysdiadochokinéza, mi – motricity index, mas – modified ashworth scale, Ni – normovaný 
index pro funkci HK 

 

Po terapii vidíme pouze 3 významné korelace. Obecně se zvyšuje frekvence 

záporných hodnot koeficientů. Před terapií je v indexu pro funkci horních končetin (při 

srovnání s jednotlivými fMRI daty) 41 % korelačních koeficientů R negativních. Po 

terapii je negativních korelačních koeficientů 59 %. 
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6  DISKUZE 

Efekt terapie pomocí fMRI byl hodnocen řadou autorů. 

G. Luccichenti, U. Sabatini poukazují na možnosti fMRI pro zachycení mozkové 

reorganizace a následného zotavení mozkové tkáně po ložiskovém poškození mozku 

(Luccichenti, Sabatini, 2009). J. Pelletier et al. poukazují na diskrepance mezi 

klinickými nálezy a záznamy z radiologických vyšetření. To může být zapříčiněno 

malou specifičností zobrazovacích metod či neuroplastickými procesy (funkční 

reorganizací), které zpomalují vyjádření některých klinických příznaků. Přítomnost 

těchto procesů by mohla ozřejmit právě fMRI a mohla by pomoci ve vývoji nových 

rehabilitačních přístupů (Pelletier et al., 2009). 

Jedním z cílů naší práce bylo zjistit, zda se po terapii změní parametry fMRI 

u nemocných s RS. Účinnost terapie, kterou nemocní podstoupili v naší studii, byla již 

ověřena v několika předchozích studiích. U 19 nemocných byly po dvouměsíční terapii 

prokázány plastické změny, studie byla kontrolovaná skupinou nemocných, kteří během 

výzkumu nepodstoupili žádnou terapii (Krásenský et al., 2003). U 24 nemocných s RS 

bylo po dvouměsíční terapii (2×týdně) prokázáno snížení neurologického postižení, 

snížení únavy a depresivních poruch, zlepšení dechových funkcí a celkové kvality 

života (Řasová et al, 2006). U 11 pacientů bylo prokázáno zlepšení výstupů DTI 

(diffusion tension imaging) opět po dvouměsíční terapii. Prokázalo se, že terapie 

pozitivně ovlivňuje mikrostrukturu mozkové tkáně (Ibrahim, 2011). Další studie a práce 

(Řasová et al., 2005; Hajdová, 2006; Řasová et al., 2009) rovněž potvrdili pozitivní 

efekt terapie na nemocné s RS.  

Další otázkou bylo, zda se tréninkem motorických funkcí mění mozková 

aktivace (resp. síla efektivní konektivity). Hodnocením mozkových aktivací při 

provádění motorických úkonů se zabývali Ballario, C. et al. (2006), kdy na nemocných 

s RS a zástupcích zdravé populace zdokumentovali, že desetidenní trénink flexe 

a extenze prstů vedl ke snížení aktivity v některých mozkových oblastech (obzvláště 

motorických). Další podobnou studii motorické aktivace a s ní související změny 

mozkové aktivity dokumentované opět fMRI uvedli Morgen et al., kdy na zdravých 

dobrovolnících prokázali, že i krátký intenzivní trénink motorické funkce (30 min 

pohybu prstu) vede ke kortikální reorganizaci, která se projevuje snížením aktivace 

příslušné korové oblasti v kontralaterální hemisféře (Morgen et al., 2004). 
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Změny efektivní konektivity zvolili jako vhodný ukazatel hodnocení terapie lidí 

po CMP Chouniard et al. (2006). Autoři zde naznačují, že ve většině studií změn 

mozkových funkcí po terapii se hodnotí pouze aktivace jednotlivých oblastí, ne změna 

jejich funkčního propojení, která by měla být hodnotnějším ukazatelem.  

Leavitt et al. (2012) prokázali nižší sílu efektivní konektivity mezi mozkovými 

oblastmi u 16 nemocných s RS oproti 17 zdravým kontrolám. Nemocní tedy musí mít 

silnější propojení mozkových oblastí pro udržení stejné výkonnosti jako zdraví jedinci. 

 

Našeho výzkumu se zúčastnilo 12 nemocných s RS a 12 zdravých dobrovolníků. 

Klinické testy nemocných byly vyhodnoceny u všech dobrovolníků, ovšem výstupy 

fMRI byly vyhodnotitelné pouze u 9 nemocných a 9 zdravých kontrol. Při takto malém 

vzorku (a při dalším rozdělení nemocných do dvou skupin dle terapie) musíme vzít na 

vědomí, že sledované změny parametrů by musely být velice výrazné, aby se projevily 

jako statisticky významné. 

Ke znehodnocení dat pro analýzu mohlo dojít ve fázi měření i samotné analýzy. 

Během měření mohlo jít především o špatnou spolupráci s vyšetřovaným (chybné 

provedení motorické úlohy, špatné načasování, délka a kvalita pohybu – přestože jsme 

se snažili tyto chyby minimalizovat zacvičením vyšetřovaných a využitím fixačního 

krunýře při vyšetření), psychické rozpoložení vyšetřovaného (menší soustředěnost, 

pomalé reakce na vizuální podnět), aktuální zdravotní stav vyšetřovaného. Z těchto 

důvodů mohly vzniknout v datech artefakty, které mohly snížit přesnost statistické 

analýzy dat.  

KLINICKÉ TESTY 

Ačkoliv jsou všechny testy validizované, výsledky klinických testů mohlo 

ovlivnit subjektivní hodnocení vyšetřujících, aktuální zdravotní a psychický stav 

nemocných, spolupráce s nemocnými v terapii i vyšetření, nesprávně provedená terapie, 

atd. V potaz se také musejí vzít zevní faktory ovlivňující vyšetření (denní doba, počasí).  

Ve výsledcích klinických testů můžeme vidět, že obě skupiny si před terapií byly 

podobné (viz tab. č. 5). Mírně odlišné si byly v parametrech pro třes a spasticitu. 

Celkově ale můžeme říci, že mezi skupinami nemocných před terapií nebyl rozdíl. 

Tento fakt je stěžejním pro jakékoliv další porovnání skupin mezi sebou. U obou skupin 

se před terapií promítala slabá rozdílnost mezi levou a pravou rukou, která mohla být 
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dána převažující dominancí pravé ruky, či nerovnoměrností rozložení demyelinizačních 

ložisek u všech dobrovolníků.  

Při srovnání rozdílů mezi skupinami po terapii p-hodnoty ve všech parametrech 

mírně klesají (oproti prvnímu vyšetření, viz tab č. 6). Zvyšuje se tedy rozdílnost mezi 

skupinami. Jediná p-hodnota, která u 2. měření oproti prvnímu vzrostla, je u vyšetření 

třesu PHK. V průměrech jednotlivých parametrů vyšetřovaných jsou však značné 

rozdíly (např. vyšší hodnota u 1. skupiny pro třes LHK, dysdiadochokinézu LHK, nižší 

pro třes PHK, dysdiadochokinézu LHK, atd.). Není tedy jednoznačné, že by u jedné 

skupiny docházelo ke zlepšení a u druhé ne. 

V porovnání vyšetření před a po terapii u první skupiny byla významná změna 

u třesu pro LHK, u spasticity pro obě HKK a v indexu pro funkci obou HKK (viz tab. 

č. 7). U všech parametrů můžeme v průměru vidět zlepšení (čísla u druhého měření jsou 

vyšší). U druhé skupiny byla významná změna u dysdiadochokinézy pro PHK, ataxie 

pro PHK, motricity indexu pro obě HKK, spasticity pro obě HKK a indexu pro obě 

HKK (viz tab. č. 8). Pokud tedy srovnáme obě skupiny, vidíme, že k signifikantní 

změně ve více parametrech došlo u druhé skupiny (tedy té, která podstoupila motorické 

programy aktivující terapii). Ačkoliv v porovnání indexu pro PHK a LHK nelze 

jednoznačně určit větší zlepšení jedné či druhé skupiny, celkově lze říci, že u 2. skupiny 

je větší tendence ke zlepšení jednotlivých klinických funkcí.  

U výsledků srovnání diference mezi 2. a 1. vyšetřením u obou skupin není žádná 

p-hodnota signifikantní (tedy menší než 0,05). Vysoké p-hodnoty (s výjimkou o něco 

nižší hodnoty pro třes PHK, dysdiadochokinézu PHK a indexu pro PHK) odkazují na 

podobnost skupin (viz tab. č. 9). Můžeme tedy konstatovat, že signifikantní rozdíly 

mezi skupinami po terapii se nepodařilo prokázat (na tomto vzorku populace). Lze to 

tedy interpretovat tak, že forma aplikace senzomotorických podnětů a motorická 

odpověď na podněty není ve zvolené terapii stěžejní. Dalším – pravděpodobnějším – 

vysvětlením je, že pro ozřejmění rozdílů mezi terapiemi by bylo nutno pracovat 

s větším vzorkem populace.  

Jelikož se rozdíly mezi skupinami neprokázaly signifikantní, porovnali jsme 

všechny nemocné před a po terapii dohromady (viz tab. č. 10) Zde jsou všechny  

p-hodnoty (kromě třesu pro PHK – třes je zřejmě klinický ukazatel, který se terapií 

těžko ovlivňuje) velmi nízké. Můžeme říci, že se vyšetřovaní obecně ve všech 



 

81 
 

parametrech zlepšili (nezávisle na terapii) a rozdíl mezi prvním a druhým vyšetřením je 

signifikantní.  

VYŠETŘENÍ fMRI 

 Obecně (nezávisle na tom, zda jsou vyšetřovaní zdraví či nemocní) vidíme 

v mediánech tendenci k tomu, že vazba u „self couplingu“ (tedy vliv oblasti sama na 

sebe) je převážně záporná. Můžeme to vysvětlovat jako tendenci jednotlivých oblastí 

„deaktivovat“ (tlumit) samy sebe – tedy předcházet narůstající neomezené aktivaci 

oblasti. Předpokládáme, že tato deaktivace by měla být fyziologická. Vazba mezi 

jednotlivými motorickými oblastmi je převážně kladná. Kladné vazby mezi 

jednotlivými oblastmi můžeme vysvětlit pozitivním vlivem jedné oblasti na druhou. 

Tedy, že svou aktivací stimuluje aktivaci oblastí, s kterými je efektivně propojena (síla 

efektivní konektivity je kladná).  

U výstupů fMRI jsme nejprve v porovnání diference mezi 2. a 1. vyšetřením 

u zdravých dobrovolníků ozřejmili stabilitu měření (podobnost těchto dat je vysoká). 

Také jsme ověřili, že jsou data odlišná od nuly (má smysl tato data analyzovat) – a to 

jak u dat zdravých, tak nemocných dobrovolníků (viz tabulka. č. 11, 12 a 13). 

Při porovnání skupin nemocných v prvním vyšetření (tedy před terapií) jsou  

p-hodnoty vysoké ve všech ukazatelích (viz tab. č. 14). Mírně nižší je hodnota pro 

SMA×m1R pro PHK. Z toho můžeme opět říci, že skupiny si byly před terapií podobné 

a bylo možné na nich sledovat efekt terapie.  

V porovnání rozdílů před a po terapii obou skupin nemocných se opět objevují 

vysoké p-hodnoty (viz tab. č. 15). Nižší p-hodnota je pro m1L, m1L×m1R pro LHK 

 a m1R×m1L pro PHK. Z dat nelze vyvodit nějaká zřejmá tendence (větší rozdílnost 

mezi rozdíly mediánů u jedné skupiny, jiné rozdíly u „self-couplingu“ než u vazeb mezi 

oblastmi, atd.). Pro podobnost skupin jsme tedy vyhodnotili všechny nemocné s RS 

společně (již z klinických testů se ukazuje zlepšení v obou skupinách – nezávisle na 

terapii). 

U porovnání 1. měření mezi nemocnými a zdravými dobrovolníky můžeme 

zaznamenat významnou rozdílnost pro vazbu mezi m1L×m1R pro PHK a SMA×m1R 

pro LHK (viz tab. č. 16). V jiných parametrech vidíme odlišnosti p-hodnot v rámci 

skupin, i pro levou a pravou ruku v téže vazbě. Pokud budeme sledovat mediány pro 

jednotlivé oblasti, tak můžeme zaznamenat, že pro „self-coupling“ jednotlivých oblastí 
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mají nemocní vždy vyšší hodnoty než zdraví dobrovolníci. To se dá interpretovat jako 

tendence nemocných více tlumit svoje aktivované oblasti (v těchto případech je vazba 

vždy negativní) a tím i snižovat aktivaci v propojených oblastech. Tímto by samozřejmě 

došlo k pozměnění motorické odpovědi.  

Při srovnání všech nemocných s RS před a po terapii můžeme konstatovat, že  

p-hodnoty jsou vysoké (s výjimkou SMA pro PHK, SMA×m1L pro PHK a především 

výrazně nižší hodnotu pro SMA×m1R). Z výsledků lze vypozorovat pokles všech 

hodnot mediánů po terapii (viz tab. č. 17). Při „self-couplingu“ by se toto dalo vysvětlit 

snížením deaktivace motorických oblastí, tedy přiblížení se hodnotám zdravých kontrol. 

U vazby mezi jednotlivými oblastmi pozorujeme také mírné snížení síly vazby (mohli 

bychom ji ozřejmit snížením konektivity mezi oblastmi), snížení lze interpretovat tím, 

že nemocní po terapii již nepotřebují tak silné propojení oblastí pro provedení daného 

pohybu. Prokázání vyšších sil efektivních konektivit jako patologie u nemocných s RS 

prokázali Leavitt et. al (2012), tedy snížení síly efektivních konektiv můžeme 

interpretovat jako zlepšení stavu. 

V porovnání diference 2. mínus 1. vyšetření mezi nemocnými a zdravými 

kontrolami jsme zjistili velký rozptyl p-hodnot (viz tab. č. 18). Jediná významná  

p-hodnota byla pro oblast SMA u PHK. Diference mezi 2. a 1. vyšetřením jsou většinou 

vyšší u zdravých kontrol než u nemocných s RS, z toho tedy jasně vidíme, že změny po 

terapii zde nejsou zřejmé. Malé změny, které jsou vidět, můžeme označit za mírné 

nepřesnosti měření a analýzy (vzhledem k tomu, že u zdravých dobrovolníků jsou tyto 

rozdíly stejné či dokonce o něco vyšší). Tímto se samozřejmě snižuje vypovídající 

hodnota dat, které jsme vyhodnotili před a po terapii u nemocných s RS. 

Při zaměření na jednotlivé dobrovolníky, došlo ke zlepšení ve všech klinických 

parametrech (patrné z tab. č. 19), u 6 byla tendence k poklesu síly vazby efektivní 

konektivity a u jednoho nedošlo k žádné změně (dobrovolník patřil do druhé skupiny). 

U dvou dobrovolníků, u nichž se vazba zvýšila, jsme nenašli žádný velký rozdíl 

v klinických testech oproti ostatním nemocným a každý z nich podstoupil jinou terapii 

(viz tab. č. 20). 

U korelačních testů byly vysoké korelace pouze u několika parametrů. Korelace 

se po terapii spíše snižovaly a u většiny porovnání se objevují spíše antikorelace 

(a jejich počet se zvyšuje po terapii) – tedy jedna proměnná se zvyšuje, druhá snižuje 
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(viz tab. č. 21 a 22). To by odpovídalo našim závěrům, že po terapii dochází ke zvýšení 

hodnot klinických testů a poklesu síly efektivní konektivity. 

Závěrem lze říci, že jestliže u nemocných byla tendence k poklesu síly efektivní 

konektivity mezi mozkovými oblastmi a u klinických testů se zvýšily hodnoty 

jednotlivých parametrů (tedy dochází ke zlepšení), můžeme uzavřít, že nemocní 

nepotřebovali tolik funkčních neuronálních spojů pro udržení (resp. zlepšení) klinických 

funkcí. Terapie tedy měla pro nemocné s RS pozitivní efekt.  

 

ZHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

Hypotéza č. 1 

S tréninkem motorických funkcí se bude měnit síla efektivní konektivity mezi 

motorickými oblastmi. Zjistili jsme mírný pokles síly efektivní konektivity po terapii 

téměř u všech nemocných. 

Hypotéza č. 2 

U nemocných s RS bude jiná síla efektivní konektivity mezi oblastmi při 

provádění určité motorické úlohy než u zdravé populace. Ověřili jsme rozdílnost 

především u „self-couplingu“, nemocní mají vyšší negativní vazbu oblastí samy na 

sebe, více utlumují aktivaci svých motorických oblastí. Rozdílnost efektivních 

konektivit u zdravých kontrol a nemocných dobrovolníků mezi jednotlivými 

motorickými oblastmi se nepodařilo prokázat. 

Hypotéza č. 3 

Terapie, u které se indukují globální pohybové vzory, bude efektivnější než 

terapie, u které se uplatňuje především lokální odpověď. Tato tendence se ověřila 

v klinických testech, ovšem ne zcela zřejmě, rozdíly mezi skupinami nebyly velké.  

Hypotéza č. 4 

Výstupy fMRI a klinických testů budou vysoce korelovat, což potvrdí validitu 

klinických testů. Vysoké korelace byly pouze u několika parametrů, tato hypotéza se 

neprokázala. 
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7  ZÁVĚR 

Naším úkolem bylo pomocí analýzy výstupů fMRI ozřejmit efekt terapie 

u nemocných s RS a porovnat terapie, při kterých je rozdíl v aplikaci senzomotorických 

stimulů. Tyto výsledky porovnat s výsledky klinických testů. Dále zjistit rozdíly 

ve výstupech fMRI mezi nemocnými s RS a zdravými kontrolami. 

Z výsledků lze vyčíst tendence ke změnám ve vyšetření před a po terapii. 

Především v klinických testech je zřejmé zlepšení všech použitých klinických testů (a to 

nezávisle na terapii, kterou nemocní podstoupili). V datech z fMRI jsme vysledovali 

pokles síly efektivní konektivity po terapii u nemocných. Neprokázali se velké rozdíly 

mezi měřením nemocných dobrovolníků a zdravých kontrol. 

Rozdíly mezi jinou aplikací senzomotorických podnětů nebyly signifikantně 

prokázány. Ovšem v klinických testech jsou v jednotlivých ukazatelích zřejmé tendence 

zlepšení u skupiny, která podstoupila Motorické programy aktivující terapii.  

Z důvodu velmi specifických parametrů, podle nichž byli nemocní do studie 

zařazeni, a z důvodu nákladnosti vyšetření, nebylo možno mít ve studii větší počet 

dobrovolníků, což samozřejmě komplikovalo statistické vyhodnocení i jeho interpretaci. 

Ale jelikož je tato studie pilotní a neexistuje mnoho studií na podobné téma v České 

republice ani ve světě, můžeme říci, že výsledky celé studie jsou cenné. 

Bylo by jistě zajímavé zkusit analýzy efektivních konektivit u většího souboru, 

kde by se více ozřejmily výstupy našeho výzkumu. Pro další výzkum bychom 

doporučovali jednodušší design studie (stejnou terapii pro všechny zúčastněné, měření 

pouze efektivních konektivit bez klinických testů) s větším počtem dobrovolníků (pro 

lepší statistickou analýzu). Výzkum by se mohl provést i u dobrovolníků s jiným 

neurologickým onemocněním, protože příznaky nemocných s RS jsou často velice 

rozdílné (závislé na formě, stadiu remise či ataky, atd.) a najít větší skupinu nemocných 

s RS s podobnými klinickými potížemi je velmi obtížné. 

Závěrem musíme říci, že hodnocení efektivních konektiv je velmi 

komplikované, vyšetření je nákladné a výsledky jsou velmi těžko interpretovatelné 

(doposud neexistuje mnoho studií na toto téma), tudíž ne příliš přínosné pro běžnou 

praxi. 

 Bylo by to ovšem zajímavé vyšetření pro výzkum, pokud by se zjednodušil celý 

proces vyhodnocování dat. Je to další cesta k objektivizaci mozkové plasticity, a to 
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nejenom z anatomického, ale především z funkčního hlediska. Zjednodušením analýzy 

bychom tedy mohli získat efektivní metodu, která objektivizuje účinnost terapie 

nemocných s RS (i jiných neurologických onemocnění) a tím přispět k ověření efektu 

terapeutických technik a postupů. Pomocí tohoto ověření rozvíjet metody a techniky, 

které vedou ke klinickému zlepšení či snížení progrese nemoci u lidí s RS. 
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