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Úvod 
 

Toto téma jsem si vybrala, protoţe mě tato problematika velmi zajímá. Zaujala mě 

také záhada spojená s touto nemocí. Tím myslím to, ţe dosud nikdo přesně neví, jak a proč 

vlastně toto onemocnění vzniká. Je samozřejmě řada hypotéz, ale spíše je zde více 

nezodpovězených otázek neţ jasných faktů. 

 U roztroušené sklerózy dochází z neznámých příčin ke tvorbě zánětlivých 

demyelinizačních loţisek v bílé hmotě CNS způsobující problémy, které se většinou umocňují 

s intenzitou atak. Co se týká příznaků, kterými se tato demyelinizační loţiska projevují, mají 

většinou podobný charakter. Dalším tajemstvím je, proč postihuje především mladé lidi? Na 

tuto otázku také zatím není známá jasná odpověď. Paradoxem také je, ţe lidi, které postihne 

roztroušená skleróza mozkomíšní, většinou ani netuší, ţe se jedná právě o tuto nemoc. Tím 

pádem nevyhledají odbornou lékařskou pomoc, proto se často stává, ţe je tato nemoc 

podchycena aţ v pokročilejším stádiu. Obvyklým primárním klinickým příznakem je, ţe 

nemocní mají problémy se zrakem, ať uţ se jedná o výpadky vidění v zorném poli, nebo ţe 

vidí dvojitě (diplopie), a nebo mají nystagmus apod. Jako asi kaţdého z nás napadne s těmito 

problémy jít za svým očním lékařem. V dnešní době je spolupráce mezi neurologem a očním 

lékařem na takové úrovni, ţe se nemusíme ničeho obávat. Kdyţ je tato nemoc odhalena a 

potvrzena, tak začíná tzv. běh na dlouhou trať, a to proto, ţe tato nemoc postupně progreduje. 

Existují však různé postupy a medikace, rehabilitace, fyzioterapie, nebo třeba i alternativní 

medicína apod., které mohou ataky a s nimi spojené (progresivní) příznaky RS utlumit a 

oddálit. Ovšem ten fakt, ţe je to zákeřná ireversibilní choroba, a ţe náš zdravotní stav se bude 

jen minimálně zlepšovat, spíše naopak, je velmi náročné na psychiku. A právě proto se u této 

nemoci často vyskytuje úzkost, deprese anebo také suicidální myšlenky. Nemělo by se proto 

zapomínat i na takové případy, kdy nemocný má psychické problémy, a to i tehdy, kdy se 

osoba s RS můţe fyzicky cítit dobře.  

Moje bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. V praktické části 

bych se ráda zaměřila na pacienty se stejnou formu RS - relaps-remitentní formu. Dále bych 

chtěla posoudit příznaky, navrhnout vhodnou fyzioterapii a edukovat pacienty o této nemoci, 

a to na základě poznatků, které jsem během studia na 1. lékařské fakultě UK měla moţnost 

získat.  



1 Přehled teoretických poznatků 

1.1      Historie nemoci RS 
 

Jak dlouho existuje onemocnění roztroušené sklerózy je velmi diskutabilní. Dalo by se 

říci, ţe není známo.  Mnoho zdrojů uvádí různé letopočty. V čem se všechny studie shodují je, 

ţe toto onemocnění se tu nevyskytuje krátkou dobu, ba naopak, jeho existence je mnohem 

starší, neţ bychom si dokázali představit.  

Havrdová ve svých knihách spojuje historii roztroušené sklerózy s objevením myelinu 

roku 1860.
1
 

  Oproti tomu Islandská sága sv. Thorlákura  mluví o vikingské ţeně jménem Hala, 

kde poukazuje na přechodnou slepotu a poruchy řeči během let 1293 – 1323, které prý 

ustupovaly po několika dnech díky obětem a modlitbám. Dalo by se tedy říci, ţe první 

zaznamenané podobné příznaky, jako má toto onemocnění, se tu objevily uţ v 13. – 14. 

století. 
2
 

1.2       Definice RS 
 

Roztroušená skleróza je onemocnění centrálního nervového systému (CNS), v jehoţ 

patogenezi se uplatňují autoimunitní mechanismy a při němţ dochází jednak k postiţení 

myelinu, jednak k poškození axonů. Ztráta axonů je odpovědná za trvalou invaliditu u 

roztroušené sklerózy. 
3
 

1.3 Jak nemoc vzniká? 
 

Roztroušená skleróza je onemocnění postihující mnohočetnými loţisky bílou hmotu 

CNS. Bílá hmota je tvořena nervovými drahami, po nichţ jsou přenášeny nervové vzruchy a 

jejich obalem, myelinem, který slouţí jako izolační hmota a umoţňuje rychlé vedení vzruchu 

po nervových vláknech. Nervová vlákna, která mají tzv. myelinovou pochvu, nazýváme 

myelinizovaná. Ta onemocnění, u nichţ dochází k poruše a úbytku této myelinové pochvy, 

nazýváme souhrnně demyelinizované.        

Důleţité je uvědomit si, ţe nervové vlákno, tzv. axon, spolu s nervovou buňkou jsou 

nositeli funkce v nervovém systému.  Nervový vzruch v nervové buňce vzniká a je posílán 

k další buňce nebo k výkonnému orgánu, např. svalu po nervovém vláknu. Řada vláken 

                                                 
1 HAVRDOVÁ, E. Roztroušená skleróza. Praha:TRITON, s.r.o.,2000.ISBN 80-7254-117-X 
2  Dostupné z: http://www.aktivnizivot.cz/roztrousena-skleroza/historie-roztrousene-sklerozy/ 
3 HAVRDOVÁ, E. Roztroušená skleróza:Farmakoterapie pro praxi. Praha :Maxdorf  Jessenius, 2009. 8s, 

  ISBN 978-80-7345-187-5 
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myelinovaný obal nemá. To jsou vlákna, která vedou vzruch pomalu a jejich funkci to nevadí, 

předávají informace např. vnitřním orgánům či ţlázám. Myelinem jsou obalena jen vlákna, 

která potřebujeme k  rychlému vedení vzruchů, např. ke svalům. Vzruch se pohybuje tak, ţe 

přeskakuje po zářezech v myelinu, které jsou od sebe vzdáleny asi 2 mm. Rychlost vedení 

vzruchu je proto mnohonásobně vyšší neţ u nemyelinizovaných vláken. 

Šedá hmota CNS je naopak tvořena těly nervových buněk. V mozku je to mozková 

kůra a podkorová šeď (velká podkorová vlákna, tedy velké shluky nervových buněk). V míše 

je šeď v okolí centrálního kanálku, který je uprostřed míchy, bílá hmota je naopak v míše na 

povrchu. 

U RS dochází z neznámých příčin ke tvorbě zánětlivých demyelinizačních loţisek 

kolem drobných cév v bílé hmotě CNS. Loţiska mohou mít velikost od 1 mm do několika cm. 

V důsledku zánětlivých změn dochází k rozpadu myelinové pochvy v místě loţiska, a tím 

k poruše vedení vzruchu obnaţeným nervovým vláknem. Vlákno s rozpadlým myelinem není 

schopno po dobu několika dnů vést vzruch vůbec, dochází k bloku vedení, a to proto, ţe na 

obnaţeném vlákně nejsou iontové kanály, kterými vzruch běţí. Ty jsou u myelinizovaného 

vlákna nashromáţděny právě v zářezech, oddělujících „buřtíky“ myelinu. Trvá několik dnů, 

neţ se rozprostřou po obnaţeném vláknu a obnoví funkci vlákna, tedy vedení vzruchu. Po 

několika týdnech, kdyţ zánětlivá reakce odezní, můţe být myelin dotvořen, pokud nebyly 

zničeny buňky, které ho jako jediné v těle vytvářejí. Není jiţ nikdy tak silný a zářezy v něm 

jsou blíţe u sebe, ale nervové vlákno jiţ není obnaţené, i kdyţ vedení vzruchu je přece jen o 

něco pomalejší neţ u zdravého vlákna. 

V akutním zánětlivém loţisku však dochází nejen k poškození myelinu, ale také 

k trhání nervových vláken samých, coţ ve svém důsledku znamená při jejich velké ztrátě i 

poškození funkce. Není zatím známo na čem je míra ztráty nervových vláken závislá, jak to, 

ţe u některých pacientů k ní dochází velmi pozvolna a u jiných aţ tak masivně, ţe se roztrhne 

v akutním zánětlivém loţisku aţ několik tisíc vláken v jednom mm³. Všechny nervové dráhy 

v těle jsou jištěny větším mnoţstvím vláken, neţ je pro normální funkci potřeba.  Proto aţ po 

jejich významné ztrátě zůstanou po atakách trvalé následky.  Ztráta nervových vláken je tedy 

zodpovědná za trvalý výpadek funkce, za neurologické postiţení, invaliditu. 

Pokud je myelin porušen na odstředivých drahách, projeví se akutní příznaky 

poruchami hybnosti, pokud je myelin porušen na dostředivých drahách, projeví se to 

poruchami citlivosti apod. 

Schopnost nahradit rozpadlý myelin novým je v CNS u člověka omezená. Myelin je 

totiţ stočený výběţek buňky, která jej vytvořila, tedy její dvojitá membrána. Rozpadá-li se 



myelin opakovaně, znamená to, ţe buňka ztrácí opakovaně sebe sama – své výběţky - a tento 

opakovaný stres, kdy musí znovu dotvářet část svého těla, vede k vyčerpání jejích 

regeneračních schopností. Opakuje-li se zánět několikrát na jednom místě, není myelin uţ 

nahrazen a v místě zánětlivého postiţení přetrvává výrazně zpomalené vedení vzruchu, 

odpovědné za zhoršení funkce a zřejmě zčásti za unavitelnost svalu touto dráhou zásobeného, 

zraku, apod. 

Je-li nervová dráha postiţena rozpadem myelinu na několika místech, dochází časem 

k výrazné poruše funkce, protoţe obnaţené nervové vlákno trpí a nakonec zaniká. Tento zánik 

degenerací je znám jiţ dlouho a uplatňuje se kromě akutní ztráty vláken především ve fázi 

chronické progrese, kdy neurologická invalidita postupně narůstá. Regenerace nervových 

vláken v centrálním nervovém systému u člověka není moţná, pouze v periferním nervu 

mohou vlákna dorůstat a obnovit tak funkci ztracenou např. poraněním, ale ani tato 

regenerace není úplná a dokonalá. 

Dokud nejsou postiţeny nervové dráhy přístupné neurologickému vyšetření, nelze 

prostým vyšetřením pacienta onemocnění ani jeho rozsah klinicky rozpoznat. K tomu jsou 

nutné pomocné vyšetřovací metody. 

Často se ataky onemocnění – akutní vznik neurologických příznaků – váţí na 

předcházející infekci, často lehkou, jak virovou, tak bakteriální, nebo na stres, ať uţ 

psychický, či fyzický (obrázek č. 1, č. 2).
4
   

1.4      Proč nemoc vzniká?  
 

Zánět je vlastně obecný mechanismus, kterým imunitní systém neboli nástroj 

obranyschopnosti likviduje organismy, které napadají člověka (bakterie, viry, atp.), buňky 

které se vytvoří v organismu a mohly by způsobit jeho poškození (např. buňky nádorového 

bujení) a dále také buňky přestárlé a poškozené. 

Buňky imunitního systému jako jsou bílé krvinky, buňky sleziny, brzlíku a některé 

další jsou schopny rozpoznávat na povrchu ostatních buněk těla struktury určující, která 

buňka je tělu vlastní, a která naopak není. Struktury, které jsou rozpoznávány na obalech 

buněk (membránách), tzv. antigeny, jsou především bílkovinné povahy. Skládají se především 

z řetězců aminokyselin a k jejich rozpoznání slouţí určité krátké úseky se zcela určitou 

stavbou i prostorovým uspořádáním. 

                                                 
4 HAVRDOVÁ, E. Je roztroušená skleróza váš problém?. Praha :Unie Roska, 2006. 29-33s, 

 



Pokud se na povrchu viru nebo bakterie vyskytuje struktura velmi podobná struktuře 

vlastního těla, můţe se stát, ţe se imunitní reakce tzv. přesmykne a imunitní buňky začnou 

pomocí zánětlivé reakce likvidovat tuto strukturu vlastního těla. Proto se obecně chorobám, u 

nichţ k tomu dochází, říká autoagresivní nebo autoimunitní, kdy je imunita zaměřená proti 

sobě. 

Asi všichni máme v těle buňky, které umí rozpoznat struktury našeho nervového 

systému a také jiných orgánů jako cizí materiál, ale za normálních okolností jsou tyto buňky 

ve stavu spánku, kdy neútočí. 

U pacientů s roztroušenou sklerózou bylo zjištěno, ţe tyto buňky byly probuzeny a 

nacházejí se tedy v tzv. aktivovaném stavu, proto jsou schopny dále se mnoţit. Aţ dosáhnou 

určitého počtu, pak jsou schopny zaútočit na cílový orgán. Cílovým orgánem je ten, kde se 

nacházejí struktury, kterou tyto buňky umí rozpoznat. Nikdo stále netuší, jak tam najdou 

cestu, ale najdou ji. Jaký podnět potřebují k tomu, aby se začaly mnoţit, není také znám. Není 

známé ani to, co vedlo k jejich prvotní aktivaci, i kdyţ o tom existuje celá řada hypotéz. 

Je známo, ţe u různých pacientů s roztroušenou sklerózou můţe jít o různé struktury 

na povrchu myelinu. Takovýchto rozpoznávaných struktur antigenů můţe být u jednoho 

pacienta několik a během průběhu choroby jich přibývá. Zřejmě je to tím, ţe se tkáň rozpadá 

a jsou aktivovány další struktury z rozpadající se tkáně. 

Podstatný je fakt, ţe aktivovaná buňka bílá krvinka (lymfocyt) schopná rozpoznat 

struktury na myelinovém obalu, tedy buňka, která kolovala do té doby jen v krvi, umí 

přestoupit z krve do mozkové tkáně a začít tady svůj útok proti myelinové pochvě. 

Mezi tkání a krví CNS existuje totiţ celkem pevná hemato – encefalická bariéra a ta je 

pro řadu látek i buněk kolujících v krvi zcela nepropustná. 

Aktivovaný lymfocyt produkuje látky, a to opět bílkovinného charakteru, které umí 

přitáhnout z krve další buňky, a tím roznítit zánětlivé loţisko. Obecně jsou nazývány cytokiny. 

Jsou to vlastně látky vytvářené v buňkách imunitního systému na podnět nějakého signálu, 

který buňka obdrţela. Po uvolnění z produkující buňky se cytokiny váţí na receptory jiných 

buněk – struktury, do nichţ zapadnou prostorově a chemicky tak přesně jako klíč do zámku. 

Navázání cytokinu na receptor představuje pro buňku signál ke spuštění další imunitní reakce. 

Buňky tak spolu komunikují a navzájem se ovlivňují ve smyslu plus minus, tím pádem je 

imunitní reakce regulována ve smyslu aktivace nebo inhibice. 

Některé bílkovinné produkty můţeme podle jejich výsledného působení na reakce 

imunitního systému nazývat zjednodušeně prozánětlivými, jiné naopak protizánětlivými. 

Některé z nich slouţí jako růstové faktory a mohou se proto účastnit obnovy poškozené tkáně. 



Aktivita lymfocytů, které pronikly do místa zánětu, vede ke spolupráci s buňkami, 

které umějí tvořit protilátky. Tyto protilátky se také mohou uplatňovat při poškození tkáně. 

Mezi další buňky, které se aktivně podílejí na poškození myelinu, patří tzv. makrofágy, které 

mají schopnost polykat rozpadlé součásti tkáně (makro-fág z řečtiny ,,velký jedlík´´). Uvaţuje 

se o jejich úloze v ničení nervových vláken, protoţe byly nalezeny v blízkosti jejich přetrţení. 

Nejde asi přímo o mechanický útok, ale spíš o produkci toxických látek, které mohou 

obnaţená nervová vlákna ničit. 

Za normálních okolností má zánět schopnost se sám po určité době vyčerpat. Bílé 

krvinky se přestávají mnoţit, tím klesá i produkce jejich cytokinů a umírají, a to 

programovanou smrtí  (apoptózou). Mohou tak nastoupit reparační mechanismy, které uklidí 

škody, jeţ zánět napáchal, např. zlikvidují zbytky rozpadlých buněk a podle moţností tkáň 

nahradí.  

Jak uţ bylo řečeno, schopnost opravit myelin není v CNS tak velká. Myelinová 

pochva je výběţek buňky (oligodendrocyt), která jím obtáčí vţdy několik nervových vláken. 

To dělá nejkvalitněji během vývoje jedince. Proto dítě teprve postupně, jako mu jednotlivé 

dráhy myelinizují, nabývá schopnosti chodit a zvyšuje se jak jeho obratnost, tak i duševní 

schopnosti. V dospělosti je schopnost myelinizace omezená. I kdyţ existují i v dospělém 

mozku buňky, z nichţ by se zralé oligodendrocyty mohly vyvinout, ale aby znovu tvořily 

myelin, potřebují od okolních buněk řadu signálů, které musí přijít ve zcela přesném sledu. 

Sama jejich přítomnost je nedostatečná. 

To, proč u některých probíhá roztroušená skleróza jako onemocnění téměř 

bezvýznamné, mají málo atak a velmi dobře se jejich stav zlepšuje, souvisí nepochybně s tím, 

do jaké míry je jejich imunitní systém schopen jiţ vzniklý zánět kontrolovat či potlačit. 

Myelin se u nich zřejmě rozpadá v omezené míře a nervových vláken se trhá také málo. Tak 

jako buňky, které zahájily zánětlivou reakci, produkují bílkoviny zánět rozněcující 

(prozánětlivé), jiné buňky, které se objevují před začátkem úzdravy v zánětlivém loţisku, 

produkují bílkoviny protizánětlivé. Tyto protizánětlivé působky umoţňují účinnější 

reparativní procesy v poškozeném místě. Dostatek těchto buněčných produktů zajišťuje 

pacientovi s RS její relativně benigní, tedy nezhoubný průběh. 

Můţe se zdát, ţe se u některých pacientů, u nichţ dosud choroba probíhala benigně, 

můţe nastat zvrat směrem k těţšímu průběhu. Často tento markantní zvrat přichází po těţších 

či přechozených infektech. Proto ten důraz ošetřujících na přiměřené léčení všech infekcí, a to 

i včetně infekcí močových cest. 



U malého počtu pacientů pozorujeme přes všechnu léčebnou snahu průběh maligní, 

tedy zhoubný. Ten vede velmi rychle k těţké invaliditě. Jejich imunitní systém má zřejmě 

nedostatečné zpětnovazebné mechanismy, které by zánět ukončily. Uvaţuje se o prodlouţené 

nebo nadměrné tvorbě protizánětlivých cytokinů a poruše v programované buněčné smrti 

zánětlivých buněk. Rychle vznikající invalidita jde na úkor velké ztráty nervových vláken. 

Bohuţel zatím stále není k dispozici ţádné jednoznačné vyšetření, které by uţ při 

stanovení diagnózy pomohlo odlišit pacienta, který bude mít relativně benigní průběh RS od 

pacienta, kterého bude RS naopak probíhat agresivně. Nejen z toho důvodu je na místě 

dostatečná a včasná léčba u všech pacientů. V současnosti probíhá řada genetických studií 

s cílem odhalit geny, které by poslouţily jak ke stanovení prognózy nemoci, tak k výběru co 

nejvhodnějšího léku pro individuálního pacienta. 

Velký vliv infekcí jako spouštěcích faktorů nemoci je řadu let znám. Některé buňky 

imunitního systému na popud virové infekce produkují látku gama – interferon (IFN-gama), 

který je za normálních okolností pomocníkem v likvidaci virové infekce. Buňky, které jej 

vytvářejí, chrání okolí buňky před tím, aby se v nich virus rozmnoţoval. Interferon – gama je 

však zároveň látkou schopnou zvětšovat obecně aktivaci imunitních buněk, rozněcovat 

imunitní reakci. Je-li tato reakce zaměřená ne proti infekčnímu vyvolavateli, ale proti 

vlastnímu organismu, jako tomu u RS většinou bývá, podporuje IFN - gama vznik zánětlivé 

reakce neboli ataky. Interferon - gama je totiţ také produkován lymfocyty, které rozpoznávaly 

svůj antigen, tedy strukturu, proti níţ umějí zahájit imunitní útok. Interferon - gama je tvořen i 

v případě, kdy naše tělo bojuje s virem a tento boj je úspěšný, tzn., ţe nedojde ke vzniku 

zjevné infekce s klinickými příznaky virózy. Tomu se říká inaparentní infekce, neboli infekce 

neviditelná. Ke vzniku klinických příznaků nedojde, protoţe imunitní systém vyhrál. Ale to 

však nebrání tomu, aby se nemohly zaktivovat i ty imunitní buňky, které jsou svou podstatou 

autoagresivní, tedy zaměřené proti vlastním strukturám. V tom tkví skryté nebezpečí skoro 

kaţdé infekce. Tvorba IFN - gama je v organismu tlumena interferonem - beta, který je u 

pacientů s RS v organismu zřejmě vytvářen ve velmi malém a tudíţ nedostatečném mnoţství. 

Tyto poznatky přispívaly k léčebnému pouţití INF - beta.           

Bakteriální infekce působí trochu rozdílným mechanismem. Výsledek jejich vlivu je 

však nakonec identický, vede k aktivaci imunitních buněk, a to nejen těch, které jsou 

k likvidaci bakterií určeny. Některé součásti stěn bakterií, zvláště těch, které rády osidlují 

močové cesty, jsou schopny aktivace autoagresivních lymfocytů, a to aniţ by byly 

strukturálně jakkoli podobné povrchovým znakům myelinu. Říká se jim tzv. superantigeny. 

Jejich vazba na autoagresivní lymfocyt v něm také nabudí produkci interferonu-gama. 



Ačkoli není sporu o genetické podmíněnosti imunitních reakcí a také negativnímu 

vlivu zvláště virových infekcí, přesto z faktorů, které rozhodují o typu a průběhu onemocnění 

roztroušené sklerózy, jich zřejmě ještě velká většina zůstává nejasných (obrázek č. 3).
5
                                                                                                             

1.5        Výskyt RS  

 

  Nemoc většinou vzniká mezi 20 - 40. rokem ţivota. U malého procenta populace se 

prvními příznaky manifestuje jiţ v dětství a také v pozdním věku.  Ţeny jsou postiţeny  

častěji, a to v poměru 2:1. 
6
  

Výskyt RS ovlivňují jak faktory prostředí, tak faktory genetické, a to: 

 

A) FAKTORY PROSTŘEDÍ 

 GEOGRAFICKÉ FAKTORY 

Je dlouho známo, ţe RS je choroba vyskytující se nestejnoměrně, a to po celém světě. 

Vzorec výskytu této nemoci ukazuje existenci určitých zón různého rizika pro RS, které 

sledují do značné míry zeměpisnou šířku. Mnoho badatelů tím objasňuje existenci faktorů 

zevního prostředí, které se podílejí na rozvoji onemocnění.  

Mezi oblasti vysokého rizika nemoci, tzn. oblasti s prevalencí více neţ 30 nemocných 

na 100 000 obyvatel, patří severní Evropa, severní část USA, jiţní Evropa,   jiţní Kanada, 

jiţní Austrálie a Nový Zéland. Jiţní státy USA a většina Austrálie tvoří oblast se středním 

rizikem nemoci, s prevalencí 5 – 29 nemocných na 100 000 obyvatel.  

Oblasti s malým rizikem, a to s prevalencí méně neţ 5 pacientů na 100 000 obyvatel, 

jsou některé oblasti Asie, Latinské Ameriky, Afriky a Středního východu. 

Mnoho epidemiologických studií tak ukazuje určitý gradient (změnu ve vzdálenosti) 

prevalence nemoci. Ta stoupá se vzdalováním od rovníku, a to na obou polokoulích.  

Studie o geografické distribuci RS tak prokazují velmi pravděpodobné příčinné 

faktory nemoci v zevním prostředí. Takovým faktorem by mohl být například nedostatek 

vitamínu D. Tento vitamín se vytváří v kůţi (dále je moţné získat ho v potravě ryb), proto ho 

logicky mají málo obyvatelé zemí vzdálených od rovníku. 

 ČASOVÝ FATOR 

Řada epidemiologických studií poukazuje na to, ţe incidence i prevalence RS stoupají. 

Není jasné, zda je to skutečný vzestup, nebo zda je jen spolehlivější a přesnější diagnostika 
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nemoci. Vzhledem k tomu, ţe však stoupá i výskyt dalších autoimunitních onemocnění, a to 

zvláště cukrovky I. typu u mladých osob nebo Crohnovy nemoci, není pravděpodobné, ţe by 

došlo pouze o zkreslení údajů způsobené zlepšenými moţnostmi diagnostiky. 

 POHLAVÍ 

Nedávné populační studie jasně ukazují, ţe RS je častější u ţen neţ u muţů, a to 2:1. 

Při studiu dvojčat je tento poměr zachován také. U muţů se spíše projevuje větší tendence 

k primárně progresivnímu typu onemocnění (tzn. pozvolnému nárůstu neurologických 

příznaků bez větších výkyvů, atak).  

U časného začátku nemoci, tím je myšleno před 16. rokem ţivota, je poměr mezi 

dívkami a chlapci 3:1, u pozdního začátku onemocnění (po 45. roce ţivota) je poměr ţen a 

muţů 2,4:1. Příčina nerovnoměrného výskytu u obou pohlaví není zcela jasná.  U časného a 

pozdního začátku nemoci můţe být ovlivněna pubertou a memopauzou, protoţe pohlavní 

hormony mají významný vliv na imunitní reakce. Rizikovým je pro ţeny také období po 

porodu, kdy dochází k prudkým hormonálním změnám, a to zejména k tvorbě ke kojení 

nezbytného prolaktinu. 

 VĚK 

U dvou třetin pacientů se první příznaky nemoci objevují mezi 20. aţ 40. rokem, 

v průměru poněkud dříve u ţen. Necelé jedno procento pacientů má první příznaky ve věku 

niţším neţ 10 let a vyšší neţ 59 let. Nečekaně velké procento pacientů má první příznaky 

mezi 41. a 45. rokem ţivota. Je velmi zajímavé, ţe toto rozloţení platí všude na světě, bez 

ohledu na obrovské rozdíly v prevalenci nemoci. 

 MIGRACE 

 SOCIÁLNĚ – KULTURNÍ FAKTORY 

Znamená to vlastně vliv způsobu ţivota na výskyt nemoci.  

 KOUŘENÍ 

RS je častější u kuřáků neţ u nekuřáků, a to v poměru 2:1. 

 VÝŢIVA 

U pacientů s roztroušenou sklerózou byla prokázána vyšší propustnost střevní stěny. 

To znamená, ţe se do krve ze zaţívacího traktu vstřebává více moţných stimulů pro imunitní 

systém. Strava by proto měla být racionální a vyváţená. Mělo by se také omezit mnoţství 

cukrů, které způsobují kvašení ve střevě a dále zvyšují propustnost střevní stěny. Ze studií 

také jasně vyplynul pozitivní protizánětlivý efekt vitamínu D, kterého máme v našich 

zeměpisných šířkách s malým osvitem a nedostatečným příjmem mořských ryb obecně málo. 



 HYGIENICKÉ PODMÍNKY  

 URBANIZACE    

 

B) GENETICKÉ FAKTORY  

 FAMILIÁRNÍ (RODINNÝ) VÝSKYT RS 

Jiţ v 19. století byly známy případy, kde výskyt RS byl u více členů jedné rodiny. Do 

roku 1950 bylo objeveno 85 takových rodin. Jejich rodokmeny vedly k základní představě o 

vnímavosti neboli náchylnosti RS. 

Z rodokmenů bylo jasné, ţe dědičnost není dána pouze jediným genem, tak jako je 

tomu u jiných dědičných chorob. V případě RS se na vzniku onemocnění podílí více genů, 

které samy o sobě znamenají jen náchylnost k onemocnění. Ke vzniku RS samé je nutná 

kombinace s faktory zevního prostředí. Nelze proto zcela přesně vypočítat riziko přenosu  RS 

například z rodiče na potomka.  

 STUDIE DVOJČAT  

 ÚSEKY VNÍMAVOSTI V GENETICKÉM KÓD  

 ( obrázek č. 4, č. 5)
7
   

1.6       Etiopatogeneze RS 

 

 Onemocnění je charakterizováno mnohočetnými zánětlivými infiltráty v CNS, a to 

především v bílé hmotě. V těchto infiltrátech můţeme nalézt aktivované T lymfocyty a 

makrofágy, méně B lymfocyty. Lokalizovaná porucha hematoencefalické bariéry je přítomna 

v akutních loţiscích.  

V loţisku dochází k rozpadu myelinu a také ke ztrátě axonů. Ničení vlastních 

nervových vláken v lézi je nejzávaţnějším dějem při RS a není zcela známo, kolika 

mechanismy probíhá. Jedním z mechanismů axonální ztráty v pozdějších stádiích choroby je 

energetická náročnost vedení vzruchu chronicky demyelinizovaným nervovým vláknem. 

Takové vlákno musí v demyelinizovaném úseku přestěhovat iontové kanály z Ranvierových 

zářezů podél obnaţeného vlákna a exprimovat kromě toho kanály další. Tento energeticky 

náročný proces vlákno vyčerpává.  

Ztráta myelinu, který se po opakovaném poškození jiţ není schopen obnovovat, a 

ztráta axonů vede k vývoji atrofie CNS u pacientů s RS (obrázek č. 6).  

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

nezávisle na zánětu. I zánět mění svůj charakter. V meningách se vytvářejí shluky B 
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lymfocytů a plasmatických buněk, které jsou organizovány v jakési terminální centra podobná 

lymfatickým uzlinám. Úloha B lymfocytů, plasmatických buněk a jejich produktů (protilátky, 

cytosiny) je pro udrţování zánětu v chronicko-progresivní fázi zásadní. Zánět postihuje 

k meningám přiléhající kortex tvorbou lézí, které jsou málo buněčné, nejeví známky edému, 

typického pro loţiska v bílé hmotě (včetně nepřítomnosti vychytávání gadolinia). Poškození 

kůry unikalo dlouho pozornosti patologů, přesto vysvětluje řadu příznaků v pozdějších 

stádiích RS. 

Vnímavost vůči chorobě je určena zřejmě geneticky. V rodinách pacientů se můţe 

pozorovat nejen o něco vyšší prevalenci RS, ale i ostatních autoimunit. Zřejmě dědí určité 

nastavení imunitního systému a schopnost na určité podněty aktivovat autoagresivní 

lymfocyty. Předpokládá se kolem dvaceti genů vnímavosti a nejsou zřejmě totoţné v různých 

populacích. Stejně tak agresivita a typ průběhu nemoci jsou zřejmě určeny geneticky. 

Samo genetické pozadí však nestačí. Přistupuje k němu ještě mnoho zevních faktorů, 

řada z nich neznámých. Za nejdůleţitější se povaţují infekce. Ty mnohdy spouštějí nejen 

ataku nemoci, ale i objevení prvních příznaků, které je často vázáno na předchozí, většinou 

virový infekt. Dalším faktorem je stres, především chronický, který mění nastavení  

hypothalamo-hypofýzo-adrenální osy. Za další důleţitý faktor se povaţuje vliv vitaminu D a 

jeho nedostatek (v naší oblasti díky nedostatku slunečního svitu půl roku v zimním období i 

díky nedostatečnému příjmu potravou). Spekulativní jsou faktory týkající se potravy obecně 

(změna poměru omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin v potravě z posledních 

200 let, přítomnost chemikálií, které jsou součástí technologického zpracování především 

masa atd.) a hygieny (tzv. hygienická hypotéza) atd. 
8
  

1.7       Klinický obraz RS 

 

Klinický obraz je velmi různorodý a u kaţdého jedince individuální. Závisí na 

lokalizaci zánětlivých loţisek v centrální nervové soustavě. Mezi základní projevy patří: 

 RETROBULBÁRNÍ (OPTICKÁ) NEURITIDA  

Patří mezi nečastější počáteční příznaky. Projevuje se například zamlţeným viděním, 

bolestivosti při pohybu bulbu, výpadky zorného pole nebo poruchami barevného vidění. 
9
 

 SENZITIVNÍ PROJEVY 
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Poruchy citlivosti. Většinou pacienta obtěţuje nepříjemné brnění, popř. mravenčení 

(parestezie), které se můţe objevit na jakékoli části těla. Sníţení citlivosti (hypestezie) je 

typické bez periferní distribuce.
10

  

 PORUCHY HYBNOSTI 

Můţe být postiţena kterákoli končetina (či končetiny). Porucha hybnosti se můţe 

projevit aţ po delší době, např. po delší chůzi. Pacienti obvykle pociťují tíhu a tuhost 

v končetině. Jedná se o centrální poruchy hybnosti, které jsou doprovázeny vyššími reflexy, 

přítomností pyramidových iritačních jevů a spasticitou. Během průběhu choroby se tyto 

příznaky mohou různě kombinovat a vést aţ k závaţné hybné invaliditě.
11

 

 MOZEČKOVÉ PŘÍZNAKY 

Jsou velmi časté, různé intenzity, kolísají od lehké ataxie jedné končetiny aţ po těţkou 

ataxii chůze a poruchu rovnováhy. Výrazný je intenční třes. Mozečková bývá i řeč, nazýváme 

jí skandovaná řeč. 
12

 

 VESTIBULÁRNÍ SYNDROM 

Bývá většinou centrálního typu, někdy s intenzivními závratěmi. Nystagmus je častý i 

bez subjektivních vestibulárních příznaků. Z plak v mozkovém kmeni bývá i diplopie a 

internukleární oftalmoplegie. Někdy můţe RS začít obrazem akutní diseminované 

encefalitidy. 
13

 

 SFINKTEROVÉ PORUCHY 

Obvykle se objeví, kdyţ zánětlivé onemocnění postihne i míšní struktury. Někdy 

dochází k inkontinenci, někdy aţ k spastickému měchýři. Problémy mohou být i s udrţením 

stolice, ale i s úpornou zácpou. 

 SEXUÁLNÍ PORUCHY 

U muţů se objevuje ztráta erekce. U ţen je většinou porucha citlivosti a ztráta 

orgasmu. 
14

 

 ÚNAVA 

Mezi častý nespecifický příznak patří patologická únava, kterou trpí během průběhu 

nemoci aţ 85% pacientů. Většinou je buď dlouhodobá, přechodná, nebo vázaná na ataku 

onemocnění. Objevuje se velmi často i v klidu. U lidí s RS se setkáváme s nadměrnou, často 
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nepřekonatelnou únavou jiţ od počátku onemocnění, která je významně omezuje ve 

vykonávání běţných denních aktivit a často znemoţňuje být v trvalém pracovním poměru. 
15

 

 DEPRESE 

Více neţ polovinu pacientů s RS provází v některé fázi deprese. Výskyt depresivních 

poruch je u nemocných s roztroušenou sklerózou vyšší neţ v ostatní populaci obecně i neţ u 

pacientů s různými chronickými interními či neurologickými onemocněními. Depresivní 

člověk není schopen aktivně spolupracovat na rehabilitačním procesu. Proto je potřeba 

depresivní poruchy před zahájením rehabilitace rozpoznat a léčit. 
16

 

Je důleţité depresi věnovat zvýšenou pozornost, a to hlavně z důvodů suicidiálních 

myšlenek. Sebevraţednost je u RS několikanásobně zvýšena.  

 BOLEST 

Není u RS projevem původním, ale řadí se mezi projevy doprovodní. 

Nejčastěji jde o neuralgii trigeminu, nebo muskuloskeletální bolest u nepohyblivých pacientů. 

 KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE 

Mezi kognitivní dysfunkce patří poruchy paměti, pozornosti, plánování, 

organizace, orientace v prostoru a komunikace. V průběhu onemocnění popisuje přibliţně 

50 % nemocných s roztroušenou sklerózou. U malého procenta mohou negativně 

zasáhnout nejen do vykonávání běţných denních aktivit, ale i  třeba do plánování a aktivní 

účasti na rehabilitační léčbě. V těchto případech je potřeba 

přizpůsobit styl komunikace, dále také zvolit jiné strategie učení a intervenční metody. 
17

 

1.8      Typy RS 

 

 RELAPS - REMITENTNÍ (stadium atak a remisí) 

 U 85 % pacientů začíná onemocnění vznikem ataky, která se v různém časovém 

období (dnů a měsíců) upravuje a je následována různě dlouhým obdobím remise bez nových 

klinických příznaků. Toto střídání trvá přibliţně 5-15let. Některé ataky mohou zanechat 

následky v podobě patologického neurologického nálezu nebo invalidity, některé se upraví 

zcela, většinou však během postupu nemoci ubývá schopnosti reparovat následky ad 

integrum. Zánětlivá aktivita na MRI bývá v relaps-remitentím období choroby nejvyšší (viz 

obrázek č. 7).
18
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 CHRONICKO - PROGRESIVNÍ (sekundárně progresivní) 

Tento typ průběhu je plynulým pokračováním relaps-remitentního období. Zánětlivá 

aktivita se zmenšuje, převaţují degenerativní pochody v CNS. Ataky proto nejsou většinou 

tak nápadné, dochází spíše k pozvolnému nárůstu invalidity. Tyto dva typy průběhu nelze 

přesně oddělit, přechod do chronicko-progesivního stádia je dán vyčerpáním rezerv CNS 

(kterých se předpokládá aţ 40%). Kaţdé další poškození zánětlivým dějem jiţ vyvolává trvalé 

následky. Kurtzkeho škálou by bylo moţno většinu pacientů na přechodu do chronicko-

progesivního stádia zařadit do stupně 4-5. 

  PRIMÁRNĚ PROGRESIVNÍ 

 U tohoto typu průběhu je typické, ţe nejsou přítomny ataky, ale invalidita se vyvíjí 

pozvolna, většinou v podobě spastické paraparézy dolních končetin. Je zde menší přítomnost 

zánětu a větší přítomnost degenerativních změn na nervových strukturách i 

oligodendrocytech. Postihuje více muţe neţ ţeny, je častější v pozdějším věku. 

 RELABUJÍCÍ - PROGREDUJÍCÍ 

Je to velmi vzácná forma RS, při které kaţdá ataka zanechá trvalé neurologické 

postiţení a jiţ po ní nedochází k úplné úpravě stavu. Zánětlivá i degenerativní aktivita nemoci 

je u tohoto typu choroby nejvyšší. Často nemocné těţce invalidizuje během několika málo let. 

Jedná se o nejtěţší a nejhůře léčitelnou formu roztroušené sklerózy. 

Dále se můţe rozlišovat průběh onemocnění na: 

 benigní (mezi ataky bývají velké pauzy, trvající několik let) 

 maligní (několik atak za rok, rychle invalidizující)
19

 

1.9      Diagnóza RS 

 

Nejprve by se mělo udělat klinické vyšetření lékařem specializovaným v neurologii, 

který můţe zhodnotit, zda subjektivní příznaky, s nimiţ pacient přichází, mají odraz 

v neurologickém vyšetření, odpovídají postiţení CNS a zda lze postiţení vysvětlit z jednoho 

loţiska v CNS, či jde o postiţení víceloţiskové.  

Dále se můţe RS diagnostikovat pomocí MRI neboli magnetické rezonance, 

počítačovou tomografií (CT = computer tomography) nebo vyšetřením mozkomíšního moku 

(obrázek č.8). Vyšetření mozkomíšního moku zahrnuje → posouzení fyzikálních vlastností 
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(barva a zákal), chemické vyšetření (stanovení celkové bílkoviny, glukózy , laktátu, 

 albuminu,  IgG, IgA, IgM a  dalších bílkovin), spektrofotometrii, a cytologické vyšetření). 

Mezi další vyšetření patří vyšetření evokovaných potenciálů. Opakované vyšetření 

slouţí k porovnání a zhodnocení změn v čase. Je pro pacienta zcela nezatěţující.
20

 

1.10    Komplikace RS 

 

Mezi nejčastější komplikace roztroušené sklerózy patří infekční onemocnění. Je to i 

díky některým terapeutickým postupům, které mohou vést k potlačení obranných schopností 

jedince s RS a také i díky nespecifické aktivaci imunitního systému pacienta i při banálních 

infektech. Tím mohou být aktivovány tzv. specifické T lymfocyty, které jsou zodpovědné za 

vlastní onemocnění. Procesy vedoucí k dějům potřebným pro boj s vyvolavatelem infekčního 

onemocnění mohou stejnou cestou vést k aktivaci vlastní RS. Při chronickém zánětu pak 

k trvalému udrţování aktivity nemoci s následnou rychlejší invalidizací pacienta. 

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

komplikací, nejčastěji v důsledku chronické pyelonefritidy, pneumonie, nebo dekubitální 

sepse. 

Dalšími velice nepříjemnými komplikacemi, týkajícími se převáţně pozdních stádií 

choroby, jsou kontraktury při spastických parézách. Ty mohou bránit dostatečné hygieně 

nebo mohou přispívat ke vzniku dekubitů. Díky zlepšení péče o pacienty vídáme nyní  méně 

dekubitů neţ dříve, ale bohuţel spastické parézy stále představují závaţnou komplikaci 

těţkého hybného postiţení. 

Dalšími komplikacemi spasticity, zvláště pokud postihuje končetiny asymetricky, jsou 

i vertebrogenní a kloubní obtíţe z nefyziologického a asymetrického zatěţování hybného 

aparátu. 
21

 

1.11 Farmakoterapie RS 

 

Léčba ataky: 

 Akutní ataka představuje náhlé vzplanutí zánětu, podle současných mezinárodních 

doporučení je nutno s léčbou akutní ataky začít co nejdříve. Pacient by měl být poučen, co to 
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vlastně ataka je. V případě podezření na ni by měl kontaktovat svého ošetřujícího neurologa 

(eventuálně při jeho nedostupnosti praktického lékaře). 

 Přítomnost či nepřítomnost dlouhodobé terapie a její typ zde nehraje ţádnou 

významnou roli, léčba akutní ataky by měla spočívat v podání 3-5 g methylprednisolu. Během 

podávání těchto vysokých dávek je vhodné doplnit kalium, chrání se tak zaţívací trakt. Pokud 

jde však o aktivní chorobu s opakovaným podáváním steroidů, mělo by se zavádět opatření 

proti osteoporóze. Pokračování léčby by se mělo odvíjet od imunomodulační léčby, která je 

zavedena dlouhodobě. 

Mělo by se dávat pozor na rychlé vysazení, které má za následek tzv. remund 

fenomén, tedy znovu vzplanutí aktivity zánětu. To lze dokumentovat na magnetické rezonanci 

vychytáváním gadolinia do 3-6 týdnů po vysazení vysokých dávek steroidů, pokud neprobíhá 

ţádná dlouhodobá léčba. 

Pokud pacienta obtíţe při akutní atace příliš nezatěţují, mělo by se spíše přistupovat 

jen k přeléčení nízkými dávkami perorálních steroidů. Stále však neexistují  ţádné studie, 

které by tento postup v dostatečné míře hodnotily. Ze studie porovnávající efekt vysokých 

dávek methylprednisolonu a perorálního prednisonu při léčbě optické neuritidy (Optic 

Neuritis Treatment Trial, ONTT) lze jasně odvodit, ţe pokud je diagnostikována ataka, léčba 

by měla spočívat v podání vysokých dávek methylprednisonu. Existují jisté materiály o tom, 

ţe včasné podání vysokých dávek methylprednisonu vede k omezení destrukce tkáně 

v zánětlivém loţisku.  

Proto léčbu kortikosteroidy nelze povaţovat pouze za symptomatickou léčbu. To 

vyplývá z mechanismu účinku kortikosteroidů. Znázorněno na obrázku č. 9.
22

 

1.12   RS a těhotesnství 

 

Léta se všichni domnívali, ţe pacientka s RS by neměla mít děti. Vycházelo se tak ze 

známé skutečnosti, ţe ataky se často objevují po porodu. V době, kdy ještě neexistovala tak 

účinná léčba se mohlo stát, ţe matka zůstala invalidní po narození dítěte a nebyla schopna se 

o něj dostatečně postarat. 

Dnes uţ je přesnější představa proč tomu tak je. Těhotenství je stav, kdy imunitní 

systém matky musí tolerovat přítomnost plodu, na jehoţ tkáních jsou znaky i otce. To je 

zajišťováno řadou imunologických mechanismů, z nichţ jsou známy jen některé. Jedním 

z nich je například interferon-tau, který je velmi podobný interferonu-beta, a který se pouţívá 
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v léčbě RS. Interferon-tau je vytvářen placentou. Proto také dochází v průběhu těhotenství 

k menšímu počtu atak neţ mimo ně. Po porodu však dochází v organismu ţeny k prudkým 

hormonálním změnám, navíc dochází k tvorbě hormonu nezbytného pro kojení, a to 

prolaktinu. Prolaktin  je silně zánět podporujícím působek. Na vzniku ataky se mohou podílet 

i další faktory, a to vyčerpání, stres, nedostatek spánku, nová neočekávaná námaha. 

 Mladé ţeny, které chtějí otěhotnět, by měly znát několik pravidel, které s nimi 

probere jejich ošetřující lékař.
23

  

 

1.13    RS a antikoncepce 

 

Aby vůbec bylo moţno těhotenství plánovat, je pro pacientku s RS vhodné 

antikoncepci pouţívat. Umělé přerušení nechtěného těhotenství představuje stejnou zátěţ pro 

imunitní systém jako porod sám o sobě a můţe být zdrojem zhoršení nemoci. Také úprava 

hormonálního cyklu s odstraněním nechtěných výkyvů hormonálních hladin není vůbec na 

škodu. Není většinou ţádný důvod, proč by pacientka s RS nemohla antikoncepci uţívat. Je 

dobré si uvědomit, ţe se můţe objevit problém, a to u pacientky s roztroušenou sklerózou, 

která dostala vysoké dávky kortikoidů a zároveň je to ţena kuřačka nebo ţena s genetickou 

vadou ve faktoru ucpání ţilního systému (trombóza) s následným vmetením krevní sraţeniny 

do plicních cév (plicní embolie). Je proto ţádoucí, aby pacientce s RS před zahájením léčby 

vyšetřili některé sráţlivé faktory a dále ji sledovali. Vedlejší účinky antikoncepce se objevují 

nejčastěji v prvním roce jejich uţívání.
24

 

1.14 RS a memopauza 

 

Hormonální změny v menopauze často způsobují zhoršení choroby. Pokles hladiny 

estrogenů můţe vést i k aktivaci choroby a rychlejšímu zhoršování klinického stavu.  

V tomto období hrozí i zcela zdravým ţenám ještě jedno nebezpečí, a to vysoké riziko 

vzniku osteoporózy. Mnoţství kostní hmoty je udrţováno z velké části i pohlavními hormony. 

Proto také můţe při poklesu muţského pohlavního hormonu testosteronu dojít k rozvoji 

osteoporózy i u muţů. 

Jedním ze základních preventivních opatření je umělé dodávání malých dávek 

hormonů ţenám v menopauze. Tak jako testosteron, který je podáván muţům vţdy, kdyţ se 

zjistí jeho nedostatek. Této léčbě se říká hormonální substituční terapie neboli HST, nebo také 
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HRT z anglického ,,hormonal replacement therapy´´. Léčba je jak prevencí osteoporózy, tak i 

srdečního infarktu.  Jeho riziko se prokazatelně zvyšuje při poklesu hladin ochranných 

pohlavních hormonů u ţen po menopauze. Přívod vápníku a vitaminu D musí samozřejmě 

zůstat zachován. Osteoporóza u ţen, které mají RS, je pravděpodobnější neţ v běţné populaci. 

A to jednak díky kortikoidům, které mají vliv na mnoţství kostní hmoty a také proto, ţe po 

delším průběhu choroby je u většiny pacientů sníţena pohybová aktivita. Kromě hormonů je 

pohyb tím nejzákladnějším, co určuje kvalitu našich kostí.  

HRT má ale některá úskalí. Nelze ji podávat tam, kde jiţ došlo k nějaké 

tromboembolické příhodě. Velká opatrnost je na místě, pokud se v rodině vyskytovala 

rakovina prsu. Pacientka, u níţ by měla být léčba zahájena, nejdříve musí projít některými 

vyšetřeními, aby si mohla být jista, ţe léčba bude bezpečná. Výhody plynoucí z této léčby 

jsou však nesporné. 

Pokud není moţné zavést HST a osteoporóza vznikne, jsou dnes i další moţnosti, jak 

zabránit ztrátě kostní tkáně i v takovýchto případech. Tato léčba patří do rukou specialisty pro 

osteoporózu.
25

 

1.15   Fyzioterapie RS 

1.15.1  Vyšetření 

Provedeme základní neurologické vyšetření. Zaměříme se zejména na ohodnocení 

volní hybnosti, spasticty, poruchu taxe a diadochokinézy. Vyšetříme stoj a chůzi. Zhodnotíme 

podle potřeby i schopnost sebeobsluhy. Můţeme dále zhodnotit pacienta podle Kurzkeho 

škály (Disability scale) pro sclerosis multiplex, viz. přílohy. 
26

 

Mezi další testy objektivizující vyšetření:  

1) hodnocení rovnováhy dle Berga (Berg Balance scale) 

2) hodnocení  hybnosti (Motricity Index) - kvalitativní vyšetření svalové síly 

3)  hodnocení spasticity  upravenou Aschwortovou škálou (Modified Aschworth Scale) 

4) vyšetření třesu dle Fahnovy – Tolosovy škály 

5) vyšetření dysdiadochokinézy dle Fahna 

6) vyšetření ataxie 

7) vyšetření vzpřimovačích a rovnováţných reakcí  

8) vyšetření kolenního zámku (test Kamily Řasové) 

9) vyšetření jemné motoriky pomocí kolíčkového testu (Nine Hole Peg Test) 
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10)  vyšetření kognitivních funkcí pomocí sluchového sčítacího testu (Paced   

 Auditory Seriál  Addition Test) 

11)  modifikovaná škála dopadu únavy (Modified Fatigue Impact Scale, MFIS) 

12)  škála dopadu bolesti (Pain Effect Scale, PES) 
27

  

1.15.2  Metodický postup při LTV 

1 ) AKUTNÍ STADIUM  

 Jde o období vzplanutí choroby, nebo-li ataku. Pacienta bychom neměli zatěţovat. 

Podle potřeby se můţe provádět polohování, pasivní pohyby, nebo nenáročné aktivní 

cvičení. Pacient sám podle instrukce provádí dechová cvičení a relaxaci. S pacientem 

nacvičujeme správné provádění cviků, abychom ho mohli následně zainstruovat. Pacient 

můţe vyuţít autoterapii. Mělo by se cvičit vícekrát denně kratší dobu. Pacienta s těţkou 

poruchou hybnosti polohujeme, jako prevenci dekubitů. 

Se zlepšováním celkového stavu zvyšujeme náročnost LTV. Měli bychom si dávat 

velký pozor, abychom pacienta nepřetíţili. Dále bychom měli dbát na dostatečný odpočinek 

během jedné cvičební jednotky. 

 POLOHOVÁNÍ 

Má význam zejména při spastickém drţení. Polohujeme vţdy proti spazmům, a to 

změnou polohy. Vhodnou polohou je turecký sed, ve kterém je moţná i relaxace. 

 PASIVNÍ CVIČENÍ 

 NENÁROČNÉ AC 

2 ) SUBAKUTNÍ A CHRONICKÉ STADIUM  

LTV provádíme podle toho, jaký obraz onemocnění po odeznění akutního stádia dále 

přetrvává.  

Při mozečkové ataxii cvičíme podle zásad, které se pouţívají u mozečkového 

syndromu. Snaţíme se vycvičit cílené pohyby se zavřenýma očima, dále se zaměřujeme na 

rovnováhu ve stoji a při chůzi. Pacienta, který má velký intenční třes můţeme cvičit buď 

s dopomocí, nebo proti lehkému odporu. Při ataxii se nejčastěji vyuţívá Fränkelových cviků. 

28
 

 FRANKELOVY CVIKY 
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Tyto cviky se vyuţívají u nemocných, kteří mají nejčastěji nejisté pohyby, poruchy 

rovnováhy, nebo například známky třesu. Nemocný by měl provádět přesné, cílené pohyby, 

ve správném tempu, a to za kontroly zraku, např. to můţe korigovat před zrcadlem. Měl by 

postupovat od jednoduchých pohybů ke sloţitějším, od rychlých k pomalým, z poloh vleţe k 

pohybům vstoje a za chůze.  

U spastických syndromů vyuţíváme metodiky na neurofyziologickém podkladě, a to 

PNF, Bobath koncept, SMS, Vojtovu reflexní lokomoci, posturální terapii dle Čápové. 

 PNF 

 Nebo-li proprioceptivní neuromuskulární facilitace, je metoda, která pouţívá 

pohybové vzorce, které byly převzaty z přirozených pohybů z denních činností člověka. 

Kabatova škola vycházela z toho, ţe anatomicky čisté pohyby v praxi v podstatě neexistují, a 

to proto, ţe vţdy reaguje více svalových skupin. Jsou to prostorové neboli synergické pohyby 

vedené ve všech třech rovinách současně. Je všeobecně známo, ţe jakákoli změna polohy 

některého segmentu těla nebo zevní tah a tlak ihned ovlivňuje labilní plochu těţiště stojícího 

člověka a vyvolává rozsáhlou činnost posturálních servomechanismů. Motorická centra 

řídícího systému generují a zároveň organizují určité pohybové vzorce. Není prakticky 

moţné, aby z těchto vzorců vypustily svaly, které do nich náleţí, i kdyţ je moţné na 

přechodnou dobu cvičit některé svaly izolovaně. Pro končetiny platí kombinace, a to flexe-

extenze, abdukce-addukce, zevní-vnitřní rotace. Pouţívají se pro termíny 1. a 2. diagonála, 

jejich varianty a modifikace. Na končetinách je vţdy osou kořenový kloub. Diagonální směr 

pohybu znamená to, ţe pohyb kříţí podélnou osu těla. Pro hlavu a trup jsou to kombinace, 

kdy je rotace spojená s flexí nebo extenzí. Úklony se většinou nezdůrazňují, i kdyţ vţdy 

k mírnému úklonu dochází. Pronace a everze je vţdy spojená s vnitřní, za to supinace a 

inverze je spojená se zevní rotací. U pohybů prstů se kromě flexe, extenze, addukce a abdukce 

mluví o tzv. sklouzávání a rotaci. Existuje řada modifikací pohybu v diagonálách, a to 

stimulace pomocí adekvátního odporu, nebo třeba stimulace pomocí trakce nebo komprese 

kloubních ploch. U PNF se vyuţívá pojmů časování pohybu (timing), taktilní stimulace 

pomocí ručního kontaktu (hmat, úchop, manipulace), fenomén iradiace (overflow) a fenomén 

sukcesivní indukce. Specifické techniky PNF jsou pomalý zvrat (dynamický zvrat), pomalý 

zvrat-výdrţ (dynamický zvrat), stabilizační zvrat, rytmická stabilizace, rytmická iniciace 

pohybu, kombinace izotonických kontrakcí nebo sled s důrazem.
29

 
30

 

 BOBATH KONCEPT 
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Teoretickým základem Bobath konceptu (Neurodevelopmental Treatment, NDT) je 

mechanismus centrální posturální kontroly. Obsahuje řadu dynamických posturálních reakcí, 

které se snaţí mít společný cíl: udrţet rovnováhu a přizpůsobit posturu před pohybem, během 

pohybu a po jeho dokončení. Jedná se o automatické reakce např.vzpřimovací, rovnováţné, 

nebo obranné, které se u dítěte postupně vyvíjí a slouţí ke koordinaci pohybů a kontrole 

postury ve vztahu k okolí (prostoru, gravitaci, povrchu a přilehlým objektům). Jde o aktivní a 

zároveň různorodé koordinační pohybové vzory nebo pouze o změnu tonu. 

Cíle terapie: inhibice spasticity, inhibice patologických posturálních a hybných vzorů, 

facilitace fyziologické postury a pohybu vedoucí k funkčním činnostem, změna senzorického 

vjemu pro zlepšení vnímání polohy a pohybu. Cíle technik: zvýšení posturálního tonu, 

regulace souhry agonisty, antagonisty, synergisty. 

Mezi stimulační techniky se řadí: nesení váhy, tlak, odpor, placing a holding, tapping. 

NESENÍ VÁHY (wightbearing) - Cílem je vyvolat automatické přizpůsobení trupu a 

končetin na změnu. Provádí se v různých polohách, a to buď staticky nebo mobilně, 

prostřednictvím tlaku a odporu. 

PLACING – Je automatická adaptace svalů na posturální změnu, která je provedena 

terapeutem. Pacient je veden tak, aby vnímal danou situaci a poté byl schopen aktivně danou 

posturální situaci a pohyb kontrolovat a udrţet (holding) u různých funkčních vzorů. 

TAPPING – Je proprioceptivní a exteroceptivní stimulace trupu, končetin a také 

orofaciální oblasti prováděná pravidelně přizpůsobenou rychlostí potřásáním, klepáním, 

hlazením (sweep) a tlakem. Odpověď můţe být jak lokální, tak celková. Různé druhy 

tappingu splňují určitý cíl, např. zlepšit funkci svalů které se nemohou kontrahovat vzhledem 

ke zvýšené aktivitě hypertonických antagonistů, dosáhnout svalové kokontrakce pro zajištění 

posturální stability, zajistit gradaci kontrakce a dekontrakce agonistů a antagonistů, stimulovat 

specifické svalové skupiny a aktivovat synergisty ve směru poţadovaného pohybu atd. 

Jednotlivé druhy tappingu lze kombinovat při dodrţení  určitých zásad, jedním z nich je jimi 

nezvýšit spasticitu.
31

 

 SENZOMOTORICKÁ STIMULACE 

    SMS vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. 

    První stupeň je většinou charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit 

základní funkční spojení. Právě na tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to hlavně 

oblast parietálního a frontálního laloku, tedy oblast motorická a senzorická. Ovšem řízení 

pohybu na této úrovni je pomalé a únavné. Proto se po dosaţení alespoň základního provedení 
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pohybu CNS snaţí přesunout řízení pohybu na niţší, a to podkorová centra. Tento druhý 

stupeň je mnohem rychlejší a méně únavný. Právě pomocí SMS se tento druhý stupeň 

motorického učení urychluje.
32

 

     Touto metodou se snaţíme ovlivnit pohyb a vyvolat reflexní svalový stah v rámci 

určitého pohybového stereotypu, a to facilitací proprioceptorů, které se výrazně podílejí na 

řízení stoje a vertikálního drţení, dále se také podílejí na aktivaci spino-cerebello-

vestibulárních drah a center, které se podílejí na regulaci stoje a provedení přesně 

adjustovaného a koordinovaného pohybu. 

     Pomocí SMS lze velmi dobře ovlivnit nejčastější pohybové aktivity člověka (sed, 

stoj, chůze). Cviky prováděné ve vertikále nejen ţe usnadňují rozbití špatných pohybových 

stereotypů, ale zajišťují i dosaţení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebné pro 

správné drţení těla ve stoji, v sedě a pro zlepšení stability chůze. 

            Z hlediska aferentace hrají významnou roli pro vzpřímené drţení těla a rovnováhu 

hlavně receptory z oblasti chodidla, pánve a šíje. Je důleţité si uvědomit, ţe krátké 

suboccipitální svaly jsou povaţovány za svaly rovnováhy a obsahují tedy čtyřikrát více 

proprioceptorů neţ ostatní svaly. Velmi zásadní je propriocepce z oblasti pánve, která výrazně 

ovlivňuje svalové napětí a stabilitu těla. U receptorů plosky nohy lze facilitovat stimulací 

koţních receptorů nebo aktivací m. quadratus plantae s vytvořením zvýrazněné  klenby nohy, 

tzv. „malé“ nohy. Vytvoření tzv. „malé“ nohy vede ke změně postavení prakticky všech 

kloubů nohy a změněnému rozloţení tlaků v kloubech, coţ příznivě ovlivňuje proprioceptivní 

stimulaci.     

Indikací senzomotorické stimulace je například nestabilní kotník a koleno, vadné 

drţení těla, idiopatická skolióza, mozečkové a vestibulární poruchy a dále také  např. poruchy 

hlubokého čití, hemiparézy a roztroušená skleróza.  

Postup při cvičení by měl začínat nejprve úpravou periferních struktur (mobilizací 

kloubů nohy, ošetření jizev a otoků, facilitací proprioceptorů plosky nohy a úpravou svalové 

dysbalance). Dále by měl následovat nácvik malé nohy. Jedná se o zkrácení a zúţení chodidla 

v podélné i příčné ose při nataţených prstech a modelování malé nohy, které je buď pasivní, 

aktivní s dopomocí, nebo aktivní. U nácviku malé nohy se také vyuţívá stoj na obou DKK, 

stoj na jedné DK, přední a zadní půl krok, přivíjení a odvíjení chodidla od podloţky a 

výskoky. Posledním postupem cvičení by mělo být vlastní cvičení, kdy se pacient nejprve učí 

všechny cviky na pevné, stabilní podloţce. Teprve po jeho zvládnutí se stejný cvik učí na 
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podloţce labilní, kdy se zde vyuţívá stoj na obou DKK, stoj na jedné DK, postrky přes pánev, 

přídatné pohyby HKK, podřepy, výpady, výskoky, chůze po úsečích, házení míčem atd. 

Pomůcky při nácviku senzomotoriky jsou například válcová a kulová úseč, minitrampolína, 

 točna (twister, rotana),  fitter (swinger), balanční sandály, balance step, rolo, posturomed a 

balanční míče, měkké podloţky AIREX.
33

 

Hlavním cílem cvičení je zlepšení svalové koordinace, zrychlení nástupu svalové 

kontrakce pomocí proprioceptivní aktivace vyvolané změnou postavení v kloubu, ovlivnění 

poruch propriocepce doprovázejících neurologické onemocnění, úprava poruchy rovnováhy a 

také zlepšení drţení těla a stabilizace trupu ve stoji a chůzi.
34

 

 VOJTOVA REFLEXNÍ LOKOMOCE 

Hlavní podstatou této metody, kterou zaloţil profesor Václav Vojta v 50. – 60.letech, 

je nácvik základního pohybového stereotypu, neboli pohybu vpřed. Základ této metody tvoří 

dva koordinační celky pohybu, a to reflexní plazení a reflexní otáčení. 

Funkce jednotlivých dílčích vzorů reflexní lokomoce: 

- mentální funkce –vedou k ,,explozi řeči´´  

- napřímení bederní a dorzální flexe pánve 

- napřímení a intersegmentální rotace krční a hrudní páteře 

- rozevření rukou a nohou pro úchopové funkce s abdukcí metakarpů a metatarsů 

- diferenciace pohybů v horním a dolním hlezenním kloubu a v oblasti střední části 

nohy pro fáze krokového cyklu vzpřímené chůze 

- třídimenzální vzpřímení a pohyb vpřed so ramenních a kyčelních pletenců (v 

sagitální, frontální a transverzální rovině), atd.
35

 

 FELDENKRAISOVA METODA 

Feldenkrais se pomocí cvičení snaţil zjemnit kinestetické cítění, zlepšit 

časoprostorovou koordinaci a naučit své ţáky pohybovat se s minimálním úsilím a maximální 

účinností. Principem cvičení je především zlepšení kvality pohybu (na základě tělesného 

schématu), a nikoliv kvantity pohybu, tj. síly a vytrvalosti. 

V praxi se Feldekraisova metoda provádí dvěma způsoby – uvědomování si svého těla 

pohybem a funkční integrací. 
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Velikou výhodou této metody je, ţe jí mohou provádět všechny věkové kategorie. 

Tato metoda je vhodná pro všechny stavy s poruchou stereognozie a stomatognozie, při 

poruchách izolovaných pohybů a také při poruše schopnosti relaxace.
36
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 METODA BRUGGER  

Tato metoda se zabývá především funkčním onemocněním páteře a neekonomickými 

polohami a pohyby člověka. Hlavním cílem je dosáhnout vzpřímeného drţení těla. Na základě 

speciálního testování se vyhodnotí pacientovy pohybové návyky a také se určí odchylky od 

normy. Při terapii by měl být pacient instruován o správném drţení těla podle modelu 

ozubených kol. Dále se nacvičuje vzpřímené drţení těla při běţných denních činnostech a 

také při chůzi. Do terapie také patří  speciální jednotka cviků a cvičení s Thera – Bandem.38 

 METODA PODLE R. BRUNKOWOVÉ 

Terapeutický koncept metody R.Brunkowové je zaloţen především na cílené aktivaci 

diagonálních svalových řetězců. Jedná se vlastně o systém vzpřímených cvičení, které 

umoţňují zlepšení funkce oslabených svalových skupin, stabilizační trénink pro páteř a 

končetiny bez neţádoucího zatíţení kloubů a reedukaci správných pohybů. 

Vychází z vývojové kineziologie, tzn. respektuje ve výběru pozic vzpřímených cvičení 

jednotlivé stupně motorického vývoje dítěte.
39

 

 POSTURÁLNÍ TERAPIE DLE J.ČÁPOVÉ 

Posturální terapie dle J. Čápové je koncept zaloţený na podkladě vývojové 

kineziologie. Terapie vychází z podstaty Vojtovy metody, avšak nepouţívá spoušťových zón 

(tedy není stimulován druhou osobou) a výchozí terapeutické polohy jsou bliţší 

fyziologickému vzpřimovaní vyvíjejícího se jedince. Stěţejním reprezentantem v terapii 

aspektem motorické ontogeneze je lopatka v rámci komplexních svalových synergií. Mezi 

nejčastěji uţívané polohy patří výchozí pozice 3. měsíce na zádech, na boku v rámci otáčení z 

břicha na záda, koleno – loket (kvadrupedální opora o předloktí a koleno), šikmý sed, volný 

sed, dále se pouţívají odrazy a centrace ramenního a kyčelního kloubu. Z přesně nastavené 

polohy manuálním ev. verbálním pokynem dochází ke vzpřimovacím dějům (stabilizaci 

pletenců, centraci kloubů a napřímení páteře) ústících v tendenci k lokomoci vpřed, podobně 

jako u Vojtovy terapie. Po zvládnutí důsledného provedení těchto terapeutických prvků pod 
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dohledem fyzioterapeuta, není nutná přítomnost druhé osoby a pacient si tak můţe terapii 

provádět sám v domácím prostředí. 

Posturální terapii vyuţíváme zejména u pacientů s vadným drţením těla, se skoliózou, 

M. Scheuermann, s bolestmi zad, s vývojovými ortopedickými a neurologickými vadami, s 

DMO, periferními parézami, polyneuropatiemi atd.  

 HIPPOTERAPIE 

Působí především na uvolnění spasmů adduktorů stehen, dále stimuluje vzpřimovače 

trupu a slouţí také  jako rovnováţné cvičení. Velký význam má i psychické uvolnění. 

 MASÁŢ 

Rozlišujeme několik druhů masáţí podle jejich účinku na pohybový aparát. 

Ať uţ je to masáţ ruční, podvodní, vířivá, segmentová, reflexní, vibrační nebo frontáţní, vţdy 

bychom měli masírovat pouze svaly ochablé, nikdy ne svaly spastické. 

Můţeme masírovat roztíráním, hnětením, stiskáním, ale rozhodně nikdy nevyuţíváme 

při masáţi nárazy ani tepání.  

Při zácpě je účinná krouţivá masáţ břicha ve směru střevní pasáţe, nebo masáţ 

esovité kličky.  

Celkově má uspokojující, povzbuzující účinek a pozitivně působí na CNS.
40

   

 LÁZEŇSKÁ LÉČBA 

Pacientům s RS by měl lázeňskou léčbu navrhnout lékař. Plně ji hradí zdravotní 

pojišťovna, a to zpravidla kaţdé dva roky, podle potřeby méně nebo více často. 

Lázeňská léčba pacientů s RS u nás v ČR probíhá ve Vráţi u Písku, v Dubí u Teplic, 

nebo v Klimkovicích u Ostravy. Na Slovensku je to v Trenčianských Teplicích a Piešťanech. 

Od roku 1953 je RS oficiálně zahrnuta do koncepce zvláštní léčebné péče v lázních, a právě 

tím se odlišujeme od ostatních evropských zemí, kde léčebná centra pro RS vznikala později. 

Komplexní lázeňská léčba obvykle zahrnuje léčebnou rehabilitaci, elektroterapii, 

hydroterapii, masáţe, podpůrné a popudové procedury, podpoření imunity, prevenci 

sekundárních změn při RS a také psychoterapii.  

 CVIČENÍ PROTI ODPORU (Thera – Band) 

Vyuţívá se nejčastěji pro zlepšení svalové síly. Je to elastický pás různé síly, různé 

barvy, a to proto, aby bylo moţné kladený odpor rozeznat a přiměřeně dávkovat.  

 NÁCVIK ADL 
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Cílem tréninku ADL je umoţnit pacientovi co největší samostatnost v kaţdodenních 

činnostech a také ţivot, který není závislý na pomoci okolí. Tato nacvičovaná samostatnost by 

měla být zvláště adaptovaná na osobní potřeby pacienta v rodinném i pracovním prostředí. 

K tréninku potřeb denního ţivota řadíme:  oblékání a svlékání, osobní péči a hygienu, 

jídlo a pití, potřeby v domácnosti a orientaci ve veřejných prostorách, nákup atd.  

Je vhodné se obrátit na ergoterapeuta, který můţe doporučit kompenzační pomůcky k 

dosaţení co moţné maximální soběstačnosti. Neměli bychom zapomínat, ţe ergoterapeut 

v nácviku ADL hraje významnou roli a měl by poznat prostředí, ve kterém pacient ţije, za 

jakých podmínek bude činnost vykonávat, a zda bude moci pomůcky vyuţít (vozík atd.). 41 42 

 NÁCVIK STOJE   

 Mezi hlavní problémy stoje u pacientů s RS je sníţení svalová síla extenzorů DKK. 

Další omezení je při vstávání ze sedu, kdy zde můţe být neschopnost dostatečné dorzální 

flexe nohy na postiţené straně. Příčinou můţe být oslabení dorzálních flexorů nohy, spasticita 

m. soleus nebo jeho kontraktura.  

     Při nácviku vstávání ze sedu bychom se měli snaţit optimalizovat faktory zevního 

prostředí, ale také samozřejmě funkčnost neuromuskuloskeletálního systému. Mezi faktory 

které ovlivňují vstávání ze sedu patří např. výška ţidle, moţnost posunu DKK pod sebe, 

hloubka sedu atd. Existují ale také i další faktory, které ztěţují stereotyp vstávání, a to 

současné provádění jiných pohybových aktivit jako je např. drţení věci, ukazování na 

předmět nebo i konverzace. Co se týká ovlivnění neuromuskuloskeletální funkce, zde 

můţeme zařadit cvičení na svalovou koordinaci, na zvýšení svalové síly v extenzorech DKK  

atd.  

     Ke zlepšení síly a koordinace extenzorů DKK lze vyuţívat fázování stereotypu 

vstávání ze sedu v průběhu pohybu. Mezi další moţnosti pro zlepšení koordinace patří tzv. 

pasivní extenze DK. Ve stádiu odlepení hýţdí od ţidle by měl být tlak rukou fyzioterapeuta 

veden shora přes kolenní kloub v podélné ose bérce, aby napomáhal stabilizaci nohy na 

podloţce. S dalším pokračováním stereotypu se směr tlaku můţe měnit. Tlak by měl být 

veden posteriorním směrem na oblast kolenního kloubu. Tím napomáháme extenzi v koleni. 

     Při úpravě špatných pohybových vzorců pacienta bychom si měli  všímat trupu, 

pánve, hlavy, kyčle, kolena, kotníku a chodidla v poloze ve stoji. Správná poloha ve stoji má 

vypadat tak, ţe váha musí být přenášena přes patu. Celé chodidlo spočívá na podlaze a 
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chodidla jsou postavena paralelně. Kotník by měl být v takové poloze, aby se pata opírala 

celou plochou o podloţku. Koleno je mírně ohnuté (vyvarujeme se hyperextenzi). 

Neměli bychom zapomínat  všímat si postiţené paţe, neboť aktivita DKK během 

chůze můţe být důvodem zvýšení spastického vzorce ve flexi HKK. Tento problém můţeme 

kontrolovat tak, ţe HK drţíme na distálním a proximálním konci v tzv. obnovovacím vzorci 

(paţe je vytočená zevně, loket nataţený, zápěstí je v dorzální flexi). 

 Hlavním cílem je, aby se nemocný naučil zatíţit postiţenou DK, a tak se připravil na 

chůzi. K tomu slouţí nácvik přenášení váhy z nohy na nohu v rovině frontální, ale také i 

přenášení váhy vpřed i vzad. 43 

Je vhodné si uvědomit, ţe extenční spasticita na DKK pomáhá udrţet pacienta ve stoji. 

Proto je někdy medikamentózní ovlivnění  nevhodné. Uvolní se i ty svaly, které drţí 

vzpřímený stoj.  

 NÁCVIK CHŮZE 

 „Pacient dříve než začne chodit, musí zvládnout kontrolovaný sed se zatížením obou 

dolních končetin a přenášení váhy – jinak se nikdy opravdu kvalitně chodit nenaučí“ 44 

Cílem nácviku chůze je znovuzískání kvalitního automatického vzorce chůze.   

U pacientů s RS se můţeme setkat např. s těmito problémy chůze:  

a) nedokáţou během švihové fáze chůze ohnout koleno, postiţená noha zůstává   

         vzadu a pacient můţe snadno klopýtnout 

b) postiţená noha je pasivně posunovaná dopředu, pacient uţívá rotační pohyb   

          trupu kolem nepostiţené nohy, postiţené koleno je nataţené a nohu táhne   

          vně, aby tak nohu mohl zdvihnout ze země,  při tomto pohybu se pacient  

          pohybuje neobratnou chůzí a vynakládá velké úsilí (cirkumdukce) 

c)  pohybování se vpřed bokem, tento způsob je typický pro lidi, kteří v  

           nepostiţené ruce drţí hůl 

    Včasným zásahem a správnou rehabilitací lze těmto problémům se vyhnout. 

     Pro nácvik chůze je velmi důleţité přenášení váhy v rovině frontální i sagitální, 

pánev a trup drţí pacient zpříma a kolena jsou napjatá, je důleţité vyvarovat se hyperextenzi 

kolen. Pacient by neměl předsunovat boky, nelze nahrazovat přesunutí těţiště úklonem nebo 

předklonem. Je vhodné procvičovat také kratší výpady, později delší. Tento zdánlivě lehký 

cvik je velmi náročný na sílu, rovnováhu a koordinací pohybů DKK a trupu při přemisťování 

                                                 
43 ADAMČOVÁ, H. a kol.  Neurologie. 2003. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-431-4.   
44 ADAMČOVÁ, H. a kol.  Neurologie. 2003. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-431-4  . 



těţiště. Svaly trupu a DK a jejich vzájemnou koordinaci můţeme procvičovat např. rytmickou 

stabilizací. 

     Chůzi je vhodné provádět i za pomoci různých protetických pomůcek, je-li potřeba.  

Po té, co se zlepší rovnováha u pacienta, můţeme přejít na zuţování báze stoje.      

    Dále můţeme nacvičovat správné odvíjení plosky nohy na podloţku (tzn. nejdříve 

pata, zevní strana chodidla k V.metatarsu aţ k I.metatarsu)  a chůzi vzad. 

     Jakmile pacient bezpečně zvládne chůzi po rovině, můţeme se zaměřit na chůzi po 

schodech. Dále můţeme nemocného učit jak snáze překonávat překáţky, nerovnost terénu i 

třeba zatáčky.45 

 CVIČENÍ PÁNEVNÍHO DNA 

Cvičení by mělo být pozvolné, v pomalém tepu. Mezi jednotlivými cviky by se měla 

vkládat malá přestávka. Kaţdý cvik by se měl opakovat 3 – 5x, později 10x. Při kaţdém cviku 

by mělo být nutností navodit si pocit zadrţení stolice a močení při současném vtaţení 

konečníku, pochvy a močové trubice. Při cvičení pánevního dna bychom neměli stahovat 

hýţďové ani stehenní svaly. 

 METODA DLE K. SCHROTOVÉ 

Tato metoda je vhodná pro pacienty s RS, kteří mají problémy s mobilitou a 

jednostranně přetěţují  své těle nesprávnou posturou.  

          Pohybová terapie podle K. Schrothové je speciální metoda k léčení rozmanitých 

formálních deformací a změn v oblasti statiky skoliotického těla, které se vyskytují jako 

dodatečný důsledek zakřivení  páteře. 

Léčebnou metodu vyvinula Katharina Schroth ( l894-1985) ve svém  mládí. Sama byla 

postiţena vadou páteře – skoliózou.  Nejprve chtěla svými cviky svůj vzhled  napravit a 

normalizovat skoliotické drţení vlastního těla. Svou fantazii, schopnost vidět, představivostí 

cvičením mezi zrcadly formovala a vytvářela protiobraz skoliotického těla. Svědomitá práce 

přinesla první výsledky. Postupně předávala zkušenosti stejně postiţeným klientům. Pomocí 

dotyků svých rukou a slovem vzbuzovala u nich nový cit pro správné drţení těla. 

Pacient je odkázán na svou  představivost, na cílené dýchání, manuální kontrolu a 

kontrolu v zrcadle.
46

 

Další metodiky, které se mohou u pacientů s RS vyuţít: 

 MĚKKÉ TECHNIKY 
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Měkké techniky mají terapeutický a také diagnostický význam. Ovlivňují reflexní 

změny v jednotlivých vrstvách kůţe, podkoţí, fasciích a neposlední řadě ve svalech. Jde o 

subjektivní metodu zaloţenou hlavně palpační zdatnosti terapeuta. Provádět by se měli vţdy 

jemné a účelné pohyby.  

Terapeutické a diagnostické metody:  

1. protaţení kůţe – při léčbě koţních hyperalgických zón (HAS) řasením kůţe  

                              dle Kiblera, technika pojivové masáţe dle Leubeové – Dickeové 

2. protaţení pojivové  řasy –  řasu utváříme mezi prsty, nebo dlaněmi 

                                          (pokud  nelze utvořit řasu, působíme tlakem)  

3. posouvání hlubokých tkání proti kosti  

4. léčení lehkým tlakem 

5. léčení zaměřené na jizvy 
47

 

 POSTIZOMETRICKÁ RELAXACE 

Technika PIR je zaměřena na sníţení svalového spazmu nebo hyperonu,  

v ideálním případě pro dosaţení svalové relaxace. Vyţaduje aktivní spolupráci  

pacienta. Postizometrickou relaxací také zvětšujeme rozsah pohybu. Měli bychom ji pouţívat 

ji před segmentovou manipulací a k odstranění bolesti svalových úponů.  

Nejprve bychom měli dosáhnout maximální délky svalu, kterou lze. V této poloze nemocný 

klade minimální odpor (izometrický) proti terapeutovi s pomalým nádechem. Tento odpor 

drţíme deset sekund. Poté se nemocný uvolní a vydechne. Doba relaxace by měla trvat tak 

dlouho, dokud cítíme, ţe se sval prodluţuje. Při dobré relaxaci svalové napětí taje. Efekt 

nádechu a výdechu bývá větší na trupovém svalstvu, neţ na končetinách.  

Dle Zbojana se provádí antigravitační metoda (AGR), tj. vyuţití gravitace ve fázi 

uvolnění. Tato metoda je výhodná hlavně pro autoterapii. 
48

 

PIR se můţe kombinovat také s reciprokou inhibicí. Dle Ivančeva pacient provádí 

pohyb o značné síle ve směru relaxace, nebo provádí tlak proti odporu terapeuta jen o malé 

síle jenţ odpor repetitivně zvyšuje a sniţuje.
49

 

 MOBILIZACE, MANIPULACE 

Mobilizace kloubní je postupné zvětšování pohybu v kloubu. Měli bychom ji provádět  

jemnými opakovanými pohyby na hranici moţného pohybu – těsně před dosaţením předpětí v 
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kloubu. Při opakování se nevracíme do výchozího postavení, ale dále pokračujme v dosaţené 

hranici pohybu.  

Manipulace je jednorázový pohyb v kloubu. Měl by se provádět po dosaţení předpětí 

jemným rychlým nárazem. Kloubní plošky se od sebe oddalují, a nebo se proti sobě posunují. 

Můţe také dojít i ke kombinaci těchto pohybů. Manipulace odstraňuje funkční blokády a 

zároveň ovlivňuje reflexní změny. Mizí svalové spasmy a hyperalgické koţní zóny. 

Normalizuje se koţní teplota. Je důleţité správně diagnostikovat zda manipulaci provést. 

Absolutní kontraindikace jsou všechny akutní stavy, čerstvé fraktury, tumory, metastázy a 

spondylitidy.
50

 

 AEROBNÍ TRÉNINK 

Aerobní aktivita je pohybová činnost dynamického a vytrvalostního charakteru střední 

intenzity přiměřeně zatěţující transportní systém a zároveň oxidační metabolizmus, který 

příznivě ovlivňuje.
51

 

Mezi další účinky patří sníţené riziko vzniku arteriosklerózy, diabetu, hypertenze, 

obezity nebo osteoporózy. Dále také pozitivně působí na únavu, zlepšuje psychickou kondici, 

spánek i celkovou kvalitu ţivota nemocných s RS. Významnou roli hraje vhodná preskripce 

aerobní aktivity. Rozumí se tím takové dávkování tělesné 

aktivity, od kterého očekáváme optimální ovlivnění tělesného stavu. Pro adekvátně 

předepsaný cvičební program, který poskytuje fyziologicky efektivní a klinicky bezpečný 

tréninkový podnět, by měla mít zátěţ správnou intenzitu, trvání, frekvenci a způsob zatíţení.  

Doporučení aerobního tréninku pro RS (dle American College of Sports Medicine), 

které je modifikované pro pacienty s RS uvádí, ţe aerobní trénink by měl 

probíhat 2–3× týdně po dobu 20–30 min. nebo 2×10–15 min. při 65–75 % TFmax  

odpovídající 50–70 % VO2max. Index subjektivního vnímání únavy/zátěţe (RPE, Borgova 

škála) by se měl pohybovat na stupni 11–14. 

Jako vhodné pohybové aktivity aerobního typu se doporučuje  jízda na rotopedu.  

veslařském trenaţéru, rychlejší chůze či nordic walking, plavání, turistika nebo jízda 

na běţkách. 

Určení vhodné a správné intenzity zatíţení je základním problémem a zároveň 

nejdůleţitější částí doporučení pohybové aktivity. Intenzita  by měla být přiměřená, 
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aby zajistila dostatečnou fyziologickou účinnost, nesmí však být příliš vysoká, aby 

nepoškodila pacienta. Nejběţnější laboratorní vyšetření pouţívané ke stanovení intenzity 

zátěţe je spiroergometrie, která je nejčastěji prováděná na bicyklovém ergometru. Pro 

kontrolu intenzity zátěţe se nejčastěji vyuţívá tepová frekvence. TF si kaţdý pacient můţe při 

cvičení měřit sám pomocí tzv. sporttestru a podle zobrazených údajů můţe regulovat intenzitu 

cvičení. Pacienti s RS se však nemohou řídit pouze srdeční frekvencí, ale také subjektivním 

vnímáním zátěţe. Délka cvičení se postupně mění, a to podle reakce organizmu na zátěţ. Je 

vhodné začít na 5 minutách mírného tréninku a postupně intenzitu i délku cvičení zvyšovat 

směrem k doporučeným hodnotám. V praxi se osvědčuje tzv. intermitentní trénink, v jehoţ 

průběhu jsou zařazovány kratší odpočinkové pauzy. Tento trénink zajišťuje sníţení 

neadekvátní únavy a svalové slabosti, ale také urychluje následnou regeneraci. V posledních 

letech se stále více prosazuje názor, ţe aerobní aktivita by měla být prováděna i v kombinaci s 

tréninkem silovým (resistance training). Obecně se doporučuje provádět 2–3 posilovací 

tréninky za týden v jedné aţ dvou sériích po 8–15 opakování, při němţ by mělo dojít 

k procvičení všech velkých svalových skupin. Zátěţ je nastavena individuálně, a to proto, aby 

pacient zvládl doporučený počet opakování, coţ odpovídá průměrně 50–80 % maximální 

svalové síle.  

Cvičení můţe být velmi pestré. Můţeme vyuţívat posilování s vlastním tělem, cvičení 

na strojích, s overbally, posilovacími gumami,velkými balony a nebo se pouţívá tzv. kruhový 

trénink (cvičení na několika stanovištích sestavených do kruhu). 

Úvodní fáze aerobního nebo posilovacího cvičení zahrnuje tzv. zahřívací fázi, která 

slouţí jako příprava na samotný aerobní trénink. Měla by trvat 5–15 minut při intenzitě 30 % 

VO2max. Její podstatnou sloţkou je i strečink určitých svalových skupin. Po vlastním cvičení 

by měla následovat 5– 15 minutová fáze ochlazení se závěrečným protaţením namáhaných 

svalů a na závěr relaxací.  

Pravidelná pohybová aktivita vede ke zlepšení kardiovaskulární zdatnosti, celkové 

kondice organizmu, sníţení deprese a zlepšení kvality ţivota u pacientů s RS.
52

 

Vzhledem k specifikům onemocnění roztroušené sklerózy by aerobní trénink měl být 

prováděn pod vedením zkušeného terapeuta. 

 CVIČENÍ NA PŘÍSTROJÍCH   

Vhodné je cviční například na  motomedu, rotopedu, nebo třeba na veslařském 

trenaţeru. 
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 RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE 

Z respirační fyzioterapie je velmi vhodná tzv. dechová vlna, kdy v klidu probíhá 

dýchání podle určitého časoprostorového plánu.  Na počátku se uplatňuje nejvíce sektor 

břišní, dále se postupně připojuje sektor dolní hrudní a nakonec i sektor apikální, nebo-li horní 

hrudní. Dechová vlna postupuje zezdola nahoru při inspiriu a stejným směrem i při exspiriu. 

Průběh můţeme dobře sledovat na páteři vleţe na břiše, kdy můţe být dokonce patrné 

přeskakování dechové vlny v místě pohybového omezení páteře či hrudníku.   

Mezi speciální respirační fyzioterapie patří tzv. dýchání klidové volné statické, a to 

nácvik prohloubeného dýchání , změny dýchacího rytmu (rychlý vdech a pomalý výdech  a 

obráceně) nebo hláskovaný výdech  (pro udrţení napětí dýchacích svalů). Tento typ dýchání 

se vyuţívá v polohách  vleţe na zádech, vsedě nebo i ve stoji. Dalším typem speciální RF je 

dýchání dynamické.  Cílem je nácvik správného stereotypu dýchání při pohybu. Jedna fáze 

pohybu spojená nádechem a druhá fáze spojená s výdechem, kdy mezi nejdůleţitější zásady 

patří  nezadrţovat dech. Posledním typem je dýchání vědomě prohloubené (dříve 

lokalizované)... Je to vlastně dýchání do určitých částí hrudníku s jejím prodýcháváním a 

uvolněním pohybu hrudního koše. Vzhledem k různým onemocněním záleţí na polohách 

trupu a paţí, ve kterých se dýchání provádí. 

 FYZIKÁLNÍ PROSTŘEDKY 

a) Ledování spastických svalů 

b) Ultrazvuk aplikovaný na paravertebrální svaly ovlivní spasticitu na DKK, nebo jím 

působí přímo na úponovou šlachu spastického svalu. 

c) Elektrostimulace některých nespastických svalů zmírní těţkou spasticitu jiných svalů 

(např. elektrostimulace peroneálních svalů pravoúhlými proudy zmírní  spasticitu 

m.quadriceps femoris) 

d) Při úponové spasticitě svalů bránících volnímu pohybu antagonisty (nejčastěji to bývá 

m.triceps surae) se opichují motorické body fenolem nebo koncentrovaným 

alkoholem. Dojde přechodně k útlumu aktivity spastického svalu a mezitím se můţe 

nacvičovat volní pohyb antagonisty. 
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Při fyzioterapii se vţdy snaţíme respektovat únavu. Neměli bychom pacienta přetíţit. 

Také on sám by měl vědět, ţe nesmí cvičit do únavy. Všechny interkurentní nemoce by měli 

se měly vyleţet v posteli a tím se vyléčit aţ do úplného odeznění nemoci. V té době je vhodné 
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omezit běţné cvičení. Zařazuje ho aţ na dobu, kdy se cítí lépe. Nejčastěji to bývá ve 

večerních hodinách. Cílem cvičení je udrţet svalovou sílu a rozsah kloubní pohyblivosti v 

nejlepší míře. 

2         Cíl práce 

 

1. Cílem práce v teoretické části bylo zaměřit se z pohledu fyzioterapeuta na 

nejčastější problémy u pacientů s RS, jejich postupy a metody řešení. 

 

2. Cílem práce v praktické části bylo na podkladě vlastních kazuistik zjistit, zda-li 

zvolená fyzioterapeutická léčba zmírní problémy pacienta s RS od jeho problémů, hlavně s 

jeho motorikou a v neposlední řadě s jeho psychickou. 

 

2.1      Výzkumné otázky 

 

1. Pomůţe fyzioterapie k zlepšení instability pacienta? 

2. Je vhodné cvičení u pacientů s RS pro zlepšení jeho depresí? 

 

 

3        Metodika 

3.1      Použité metody 

 

S ohledem na cíl této práce a velikost výzkumného vzorku byl proveden kvalitativní 

výzkum. Vyuţitou metodou byla případová studie, konkrétněji typ osobní případová studie. 

 

3.2      Charakteristika souboru 

 

Testovaný soubor byl tvořen dvěma probandy (ţenského pohlaví) s diagnózou 

roztroušená skleróza mozkomíšní, relaps-remitentní forma. Tyto diagnózy byly stanoveny 

ošetřujícím lékařem probandů. Oba probandi byli během první návštěvy seznámeni s 

průběhem terapie a s pouţitím získaných dat pro účely výzkumu. Výzkum byl prováděn 

v Centru pro demyelinizací onemocnění (MS centrum) na Karlově náměstí. 

 



3.3    Výsledky 

3.3.1  PACIENT Č.1 

Protokol z fyzioterapeutické praxe 

 

Student:  

Michaela Barešová                  

 

Pracoviště:  

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze  

(Centrum pro demyelinizací onemocnění – MS centrum) 

 

Supervizor:  

Mgr. Puršová 

Mgr. Řezníček  

 

Vyšetřovaná osoba:  E.F., ţena                         Ročník narození: 1950 

 

Výška:  162 cm 

Váha:     63 kg 

BMI:      24, 01 

 

Diagnóza:   roztroušená skleróza mozkomíšní  (relaps - remitentní forma) 

 

Anamnéza:  

 

RA :  otec † 73let (měl pravděpodobně RS, příznaky tomu odpovídaly, ale za tehdejšího   

          reţimu mu nesměli sdělit diagnózu) 

       :  matka  † 81 let na Ca prsu 

 

OA :  běţná dětská onemocnění (neštovice, spalničky)  

 

Operace : 0 

 



Úrazy : 0 

 

Abusus :  nekuřačka, alkohol příleţitostně, 1x denně káva 

 

Záliby :  ráda sportuje (plave, jezdí na bicyklu, chodí na procházky s holemi– Nordic   

               walking), ráda čte knihy, ráda zahradničí 

 

AA : 0 

 

FA :   nyní chodí 1x měsíčně na infuze (Tysarbi), dříve Prednison, Helicid 

 

GA :  menarche ve 13ti letech, klimakterium před 12lety, má 2 děti 

 

PA :  nyní v důchodu, dříve učitelka na střední škole 

 

SA :  bydlí s manţelem v RD, bez výtahu, do prvního patra cca 20 schodů 

 

NO :  před 15ti lety 1.ataka → špatná koordinace těla,velká únava, velké potíţe s chůzí,  

         problémy s vyprazdňováním, časté  zvracení, pacientka brala vysoké dávky      

         Prednisonu  

      :  zdravotní stav se velmi rychle zlepšoval, poté měla ataky cca 1 za 1 rok, kdy  

         nastalo mírné zhoršení, ale v období remise velké zlepšení 

      :  problémy s jemnou motorikou stále přetrvávají, chodí bez kompenzačních  

         pomůcek, chůze o širší bazi, extendovaná LDK, inverzní postavení LDK,  

         problémy s propriocepcí jen občas (hypestezie)   

      : před 11 lety se začala léčit pro relaps-remitentní formu RS na Neurologické klinice  

        1.LF UK a VFN v Praze v Centru pro demyelinizační onemocnění (MS centru) na  

        Karlově náměstí, léčena Doc.MUDr. Evou Havrdovou, CSc. 

        

Předchozí rehabilitace:  

 

-   od 4.1.2011 docházela na fyzioterapii k Mgr. Řezníčkovi do MS centra 

 

 



Indikace k RHB: 

 

-  instabilita ve stoji, při chůzi 

-  porucha jemné motoriky na LHK 

-  poruchy propriocepce 

-  lehce zhoršená koordinace pohybu 

-  zhoršené zacílení pohybu 

-  neobratnost a slabost LHK 

-  lehká levostranná hemiparéza  

 

Hlavní problém, který pacient pociťuje:  

 

-   instabilata při stoji a chůzi 

-   problémy s jemnou motorikou, hl. LHK  

    (problematické hl. u zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček apod.) 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 

-   zlepšit stabilitu vsedě, ve stoji, při chůze 

-   zlepšit jemnou motoriku na LHK 

-   relaxace a protaţení hypertonických svalů 

-   aktivace HSS  

-   zlepšit statiku a dynamiku páteře 

-   odstranění reflexních změn (uvolnění zádových fascií, mobilizace)   

-   ovlivnění aference plosek 

 

Návrh terapie: 

 

-   RF:  

    statické a dynamické dýchání, nácvik správné expektorace 

 

-   aktivace HSS 

 

 



-   aktivní aerobní cvičení: 

    vhodné cvičení na přístrojích např. jízda na rotopedu, motomedu, veslařském  

    trenaţéru    

 

-   cviky dle Bobath konceptu:  

    placing DKK a placing HKK (hl. LDK, LHK), bridging, placing trupu, nácvik stoje,  

    nácvik chůze, opěrné reakce LHK, mobilizace pletence ramenního, nácvik  

    selektivního pohybu pánve vleţe a vsedě, aktivace horního trupu do extenze,   

    protaţení m.psoas  a aktivace extenzorů kyčle, balanční reakce → na zlepšení  

    stability, zlepšení propriocepce 

 

-   měkké techniky: 

     na uvolnění fascií 

 

-   technika PIR a pressura: 

     k uvolnění hypertonických svalů  

    (m. trapezius pars cranialis bilaterálně, m.pectineus dx.) 

 

-   senzomotorické cvičení: 

     na zlepšení stability, zlepšení postury, aktivace inhibovaných svalů, na  

     zlepšení cerebelárních a vestibulárních poruch 

 

-   pomalé setrvalé protahování spastických svalů: 

    indukuje zvýšení délky extrafuzálních svalových vláken a zvyšuje adaptaci  

    intrafuzálních vláken , má vliv na nekontraktilní elementy a viskoelasticitu tkáně 

   

-   kartáčování, poklepávání, míčkování: 

    krátkodobými stimuly je aktivována koţní aferentace a svalová skupina je  

    facilitována k normálnímu pohybu 

 

-   harmonizační techniky (autogenní trénink, hathajóga): 

    na ovlivnění psychiky a k navození relaxace, zklidnění pohybu 

 

 



-   stimulační techniky (afirmační cvičení, sport): 

     na vyplavení a zpracování látek (např. adrenalinu), které vedou ke stimulaci  

     organismu 

 

-   posilování pánevního dna (Kegelovo cvičení): 

    na zlepšení sfinkterových poruch 

     

 

1. den terapie (22. 2. 2011) : 

 

Pacientka spolupracovala. Lehké náznaky deprese. Odebrala jsem anamnézu a 

provedla kineziologický rozbor (výsledky viz. níţe). Fyzioterapie probíhala v MS centru na 

Karlově náměstí, cca 75 min. 

 

 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

Status prezent: 

  

-   pacientka je při vědomí 

-   orientována místem, osobou a časem  

-   spolupracuje 

 

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 

DÝCHÁNÍ 

 

-    povrchové horní hrudní 

-    při cvičení se lehce zadýchává 

-    lehká zahleněnost 

 

 

 



MOBILITA 

  

-    pacientka je mobilní v rámci lůţka  

-    bridging schopna 

-    samostatně se přetočí na bok 

-    sed bez dopomoci - sed je ochablý 

-    vertikalizaci do stoje je schopna sama (pomáhá si např. přidrţením o stabilní madlo)  

-    stoje schopna - lehce instabilní ve všech směrech 

-    chůze schopna bez kompenzačních pomůcek 

-    Wernicke mannovo drţení - extenční postavení LDK 

                                            - cirkumdukce LDK 

                                            - při chůzi našlapuje na zevní stranu chodidla 

                                            - LHK v lehké semiflexi a pronaci akra 

 

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ STOJE 

 

-    stoj na LDK je velmi nestabilní, nevydrţí déle jak 5s 

-    stoj na PDK je lehce nestabilní, vydrţí déle jak 5s 

-    stoj se zavřenýma očima je lehce instabilní 

  

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ CHŮZE  

 

-    chůze vpřed je lehce instabilní 

-    chůze vzad je velmi instabilní 

-    chůze se zavřenýma očima je velmi instabilní 

-     tandem je velmi instabilní 

-    chůze na špičkách, LDK napadává 

-    chůze po patách, výrazně viditelná nedostatečná dorzální flexe, více na LDK 

 

 

 

 

 

 



Vyšetření aspekcí:  

 

VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEZADU 

 

-   příčně i podélně plochá klenba, pes planus sin. et dx. 

-   výrazný halux valgus bilaterálně, více vpravo 

-   varózní postavení v hlezenním kloubu, více vlevo 

-   P Achillova šlacha zbytnělejší, L Achillova šlacha subtilnější  

-   P m.triceps surae širší 

-   P podkolení rýha výš 

-   výrazné varixy, hlavně na lýtkách 

-   P subgluteální rýha výš 

-   vlevo větší thorakobrachiální trojúhelník 

-   výrazná hrudní kyfóza 

-   vlevo výraznější paravertebrální val v oblasti Th - L přechodu 

-   skoliotické drţení - C 

-   scapula alata bilaterálně 

-   prominující obratel C7 

-   P rameno výš 

-   úklon hlavy vlevo 

 

VYŠTŘENÍ POSTAVY ZE STRANY 

 

-   hyperextenze (rekurvace) kolen 

-   mírná anteverze pánve 

-   protrakce ramen 

-   předsun hlavy 

 

VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEPŘEDU 

 

-   chodidlo v inverzním postavení 

-   na chodidle vlevo na ukazováčku digitus hammatus    

-   deviace patelly více vpravo, kraniálním směrem – ,,patella alta“ 

-   patella ve vniřní rotaci, více vlevo 



-   výrazně viditelné vyklenutí clavivuly bilaterálně 

-   hlava v mírném úklonu vlevo  

 

Vyšetření palpací : 

 

-   suchá kůţe, zvýšená potivost 

-   teplota v normě (cca kolem 36, 5°C) 

-   otoky na DKK, více na LDK 

-   hypertonus  m.trapezius pars cranialis více vpravo (vyšetřila jsem 2 triggerpointy  

     v oblasti m.trapezius pars craniaslis dx., 1 triggerpoint sin.) 

-   lehce zvýšený tonus  m.triceps surae více vlevo 

-   hypertonus m. pectineus dx.  

-   blokáda 5. ţebra  

-   hypertonus bederních vzpřimovačů, který je bolestivý při přebrnknutí 

-   Kiblerova řasa  (přilepení v oblasti Lp, nejhorší v oblasti Th – L přechodu , stranově    

    asymetrická, vpravo více)  

-   thorakolumbální fascie, adheze vpravo ve směru kaudokraniálním  

-   SIS pruţí symetricky  

 

Neurologické vyšetření:   

 

PROPRIORECEPTIVNÍ REFLEXY  

 

-    tricipitový - mírná hyperreflexie 

-    bicipitový - mírná hyperreflexie 

-    styloradiační - mírná hyperreflexie 

-    patelární - výrazná hyperreflexie 

-    reflex Achillovy šlachy - mírná hyperreflexie 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY ZÁNIKOVÉ 

 

 -    Mingazzini - pozitivní, LDK mírný pokles cca o 5° za 5s 

                       - negativní u PDK 

 



CEREBRÁLNÍ FUNKCE 

 

 -   mírná hypermetrie u LHK 

-    dysdiadochokineza 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ EXTENČNÍ 

 

-    jev Babinský je pozitivní 

-    jev Vítkův je pozitivní 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ FLEKČNÍ 

 

-    jev Rossolimův je pozitivní 

 

 ČITÍ  

 

-    povrchové čití -  taktilní - hypestezie na LHK, LDK 

                          -  termestézie - norma 

                          -  nocicepce - norma 

-    hluboké čití -  statestézie - sníţená 

                       -  kinestézie - sníţená  

-    stereognozie je sníţená 

 

Antropometrie: 

 

PDK 

obvod stehna – 44cm 

obvod lýtka – 37cm  

obvod přes hlavice metatarsů – 22 cm 

 

LDK  

obvod stehna – 43 cm 

obvod lýtka – 36 cm 

obvod přes hlavice metatarsů – 21 cm 



 

PHK 

obvod paţe relaxované – 27 cm 

obvod paţe při kontrakci svalu – 28 cm 

obvod loketního kloubu – 24 cm 

obvod předloktí – 23 cm 

obvod zápěstí – 16 cm 

obvod přes hlavičky metakarpů – 19 cm 

 

LHK 

obvod paţe relaxované – 27 cm 

obvod paţe při kontrakci svalu – 28 cm 

obvod loketního kloubu – 24 cm 

obvod předloktí – 22 cm 

obvod zápěstí – 15 cm 

obvod přes hlavičky metakarpů – 18 cm 

                         

Vyšetření zkrácených svalů: 

 

-   vyšetření m.gastrocnemius→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření m.soleus→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření flexorů kyčelního kloubu 

    (m. iliopsoas, m.rectus femoris, m.tensor fascie latae, krátké adduktory   

    stehna)→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření flexorů kolenního kloubu  

    (m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimemranosus)→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření adduktorů kyčelního kloubu 

     (m.pectineus, m.adductor magnus, m.adductor longus, m.semitendinosus,  

      m.semimbranosus, m.gracilis)→ P 0, L 1 

 



-   vyšetření m.piriformis→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.quadratus lumborum→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření paravertebálních svalů→ 1 

 

-   vyšetření m.trapezius→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření m.levator scapulae→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření m. pectoralis→ P 1, L 1  

 

Vyšetření spasticity Aschwortovou škálou: 

 

                                 L          P  

 flexory lokte             1+         1 

 pronátory lokte         1+         1 

 supinátory lokte        1+         1 

 flexory zápěstí          1+         1 

 flexory prstů             1+         1 

 adduktory kyčle         1           0 

 extenzory kolene        1+        1 

 flexory kolene           1+         0 

 plantární flexory        1+         0 

 

Vyšetření pohyblivosti páteře: 

 

Schoberova vzdálenost - prodlouţení o 5 cm 

Stiborova vzdálenost  - prodlouţení o 7 cm 

Čepojova vzdálenost - prodlouţení o 3, 5 cm 

Thomayerova vzdálenost - 5 cm od podloţky  

Ottova vzdálenost (inklinační) - prodlouţení o 5 cm 

Ottova vzdálenost (reklinační) - zmenšení o 3cm 



Vyšetření pánve: 

 

-  hřebeny kostí kyčelních jsou v horizontále  

-  postavení spinae iliacae posteriores superiores i spinae iliacae anteriores superioes  

   v horizontále  

-  fenomén předbíhání negativní  

-  SI posun negativní 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému: 

 

1.Brániční test 

    

-    pacientka nedokáţe aktivovat svaly proti našemu oporu, nedochází k laterálnímu  

     rozšíření hrudníku 

-    dochází k nedostatečnému rozšíření  meziţeberních prostor (výrazné přetěţování  

     dolní části bederní páteře) 

 

2. Test břišního lisu  

-    dominuje aktivita m. rectus abdominis, minimální aktivita laterální skupiny břišních  

      svalů, hrudník je v inspiračním postavení, zvýšená aktivita paravertebrálních svalů 

 

3. Extenční test  

-    maximální aktivace paravertebrálních svalů, minimální aktivace laterální skupiny  

     břišních svalů 

 

4. Test flexe trupu  

-    mírně se vyklenuje laterální skupina břišních svalů 

 

2.  den terapie (23. 2. 2011): 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem začala s mobilizací plosky. Dále jsem vyuţila 

měkké techniky, konkrétně míčkování. Protáhla jsem pasivně m.triceps surae bilaterálně. Poté 

jsem s pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing (viz. fotografie níţe), bridging (viz. fotografie níţe).  



Na HKK jsem začala mobilizací v interfalangeálních, metakarpofalangeálních klobech 

a zápěstí. Vyuţila jsem měkké techniky - protaţení pojivové řasy u zkrácených svalů a léčení 

pouhým tlakem. Dále jsem vyuţila  placing LHK.  

V poloze na boku jsem mobilizovala pletenec ramenní a protáhla m.ilopsoas.  

V sedě jsem prováděla placing trupu (viz. fotografie níţe).  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.iliopsoas (viz. fotografie níţe). 

           Pacientka aktivně spolupracovala.   

 

3. den terapie (24. 2. 2011): 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly – adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Dále jsem vyuţila kartáčování, poklepávání, míčkování. Poté jsem 

s pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing (viz. fotografie níţe), bridging (viz. fotografie níţe). 

Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metakarpofalangeálních 

klobech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání míčkování a placing LHK.  

V poloze na boku jsem mobilizovala pletenec ramenní a protáhla m.ilopsoas.  

V sedě jsem prováděla placing trupu (viz. fotografie níţe). 

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.triceps surae. 

Pacientka aktivně spolupracovala.  

 

4. den terapie (28. 2. 2011): 
 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly – adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání a míčkování. Poté jsem s 

pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing (viz. fotografie níţe), bridging (viz. fotografie níţe). 

 Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metakarpofalangeálních 

klobech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání, míčkování a placing LHK.  

V poloze na boku jsem mobilizovala pletenec ramenní a protáhla m.pectoralis major. 



Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě. Dále jsem vsedě vyuţila senzomotrické cvičení a nácvik ,,malé nohy´´, dále jsem 

vyuţila labilní plochu, konkrétně podloţku AIREX. 

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.pectoralis major. 

Pacientka aktivně spolupracovala.  

 

 

5. den terapie (3. 3. 2011): 
 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly – adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání a míčkování. Poté jsem s 

pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing (viz. fotografie níţe), bridging (viz. fotografie níţe).  

Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metakarpofalangeálních 

klobech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání míčkování a placing LHK.  

Na posílení pánevního dna jsem vyuţila Kegelovo cvičení. Konkrétně cvik vsedě. 

Pacientka byla opřená o lokty, nohy měla pokrčené v kolenou a snaţila se střídavě dotýkat 

špičkami a patami o podloţku.  

 

Zdroj: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/122712-posilovani-panevniho-dna-nejen-po-porodu.html 

 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/122712-posilovani-panevniho-dna-nejen-po-porodu.html


Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě. Dále jsem vsedě vyuţila senzomotrické cvičení a nácvik ,,malé nohy´´, dále jsem 

vyuţila labilní plochu, konkrétně podloţku AIREX. 

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m. lattissimus dorsi. 

Pacientka aktivně spolupracovala.  

 

 

6. den terapie (7.3. 2011): 
 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly – adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Vyuţila jsem pomalé kartáčování, poklepávání a míčkování. Poté 

jsem s pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing (viz. fotografie níţe), bridging (viz. fotografie níţe).  

Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metakarpofalangeálních 

klobech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání míčkování a placing LHK.  

Na posílení pánevního dna jsem vyuţila Kegelovo cvičení. Konkrétně cvik vsedě. 

Pacientka byla opřená o lokty a snaţila se napodobovat jízdu na kole. 

 

Zdroj: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/122712-posilovani-panevniho-dna-nejen-po-porodu.html 

 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/122712-posilovani-panevniho-dna-nejen-po-porodu.html


Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě. Dále jsem vsedě vyuţila senzomotrické cvičení a nácvik ,,malé nohy´´, dále jsem 

vyuţila labilní plochu, konkrétně podloţku AIREX.  

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.trapezius.  

Pacientka aktivně spolupracovala. 

  

7. den terapie (21.3.2011): 

 
S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly – adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání a míčkování. Poté jsem s 

pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing (viz. fotografie níţe), bridging (viz. fotografie níţe).  

Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metakarpofalangeálních 

klobech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání míčkování a placing LHK.  

Na posílení pánevního dna jsem vyuţila Kegelovo cvičení. Konkrétně cvik vleţe na 

zádech. Pacientka měla upaţené ruce, nohy pokrčené v kolenou a snaţila se pokládat střídavě 

na levou a pak na pravou stranu. Vydechovala současně s poloţením nohou na podloţku. 

 

Zdroj: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/122712-posilovani-panevniho-dna-nejen-po-porodu.html 

 

Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě.  

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/122712-posilovani-panevniho-dna-nejen-po-porodu.html


Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku tapping z metody Bobath koncept. 

Vychylovala jsem pacientku ze stabilní polohy. 

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.quadratus lumborum.  

Pacientka aktivně spolupracovala. 

 

8. den terapie (24. 3. 2011): 
 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

Status prezent: 

  

-   pacientka je při vědomí 

-   orientována místem, osobou a časem  

-   spolupracuje 

 

 

 

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 

DÝCHÁNÍ 

 

-    povrchové horní hrudní 

-    při cvičení se méně zadýchává 

 

MOBILITA 

  

-    pacientka je mobilní v rámci lůţka  

-    bridging schopna 

-    samostatně se přetočí na bok 

-    sed bez dopomoci - sed je ochablý 

-    vertikalizaci do stoje je schopna sama  

-    stoje schopna - zlepšení stability  

-    chůze schopna bez kompenzačních pomůcek 

-    Wernicke mannovo drţení – zmírnění extenčního postavení LDK 



                                            - začíná při chůzi aktivovat FX v koleni 

                                            - při chůzi méně našlapuje na zevní stranu chodidla, více  

                                              stabilní 

                                            - na LHK zmírnění flekční a pronační drţení 

 

 

 

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ STOJE 

 

-    stoj na LDK je lehce nestabilní, vydrţí déle jak 5s 

-    stoj na PDK je více stabilní neţ před zahájením fyzioterapie, vydrţí déle jak 10s 

-    stoj se zavřenýma očima je více stabilní neţ před zahájením fyzioterapie 

  

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ CHŮZE  

 

-    chůze vpřed je více stabilní neţ před zahájením fyzioterapie 

-    chůze vzad je více stabilní neţ před zahájením fyzioterapie  

-    chůze se zavřenýma očima je lehce instabilní 

-     tandem je lehce instabilní 

-    chůze na špičkách – na  LDK napadává méně 

-    chůze po patách, lehké zlepšení dorzální flexe v L hlezenním kloubu 

 

Vyšetření aspekcí:  

 

VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEZADU 

 

-   příčně i podélně plochá klenba, pes planus sin. et dx. 

-   výrazný halux valgus bilaterálně, více vpravo 

-   varózní postavení v hlezenní kloubu, více vlevo 

-   P Achillova šlacha zbytnělejší, L Achillova šlacha subtilnější  

-   P m.triceps surae širší 

-   P podkolení rýha výš 

-   výrazné varixy, hlavně na lýtkách 

-   P subgluteální rýha výš 



-   vlevo větší thorakobrachiální trojúhelník 

-   výrazná hrudní kyfóza 

-   vlevo výraznější paravertebrální val 

-   skoliotické drţení 

-   scapula alata bilaterálně 

-   prominující obratel C7 

-   P rameno výš 

-   úklon hlavy vlevo 

 

VYŠTŘENÍ POSTAVY ZE STRANY 

 

-   hyperextenze (rekurvace) kolen 

-   mírná anteverze pánve 

-   mírná protrekce ramen 

-   předsun hlavy 

 

 

VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEPŘEDU 

 

-   chodidlo v inverzním postavení 

-   na chodidle vlevo na ukazováčku digitus hammatus    

-   deviace patelly více vpravo, kraniálním směrem – ,,patella alta“ 

-   patella ve vniřní rotaci, více vlevo 

-   výrazně viditelné vyklenutí clavivuly bilaterálně 

-   hlava v mírném úklonu vlevo  

 

Vyšetření palpací : 

 

-   suchá kůţe, zvýšená potivost 

-   teplota v normě (cca kolem 36, 5°C) 

-   lehké zlepšení otoků na DKK, více na LDK 

-   zmírnění hypertonu bederních vzpřimovačů 

-   Kiblerova řasa je lépe posunlivá   

-   SIS pruţí symetricky  



 

Neurologické vyšetření:   

 

PROPRIORECEPTIVNÍ REFLEXY  

 

-    tricicipitový - mírná hyperreflexie 

-    bicipitový - mírná hyperreflexie 

-    styloradiační - mírná hyperreflexie 

-    patelární - mírná hyperreflexie 

-    reflex Achillovy šlachy - mírná hyperreflexie 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY ZÁNIKOVÉ 

 

 -    Mingazzini - pozitivní, LDK mírný pokles cca o 5° za 5s 

                       - negativní u PDK 

 

 

CEREBRÁLNÍ FUNKCE 

 

-   mírná hypermetrie u LHK 

-   dysdiadochokineza 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ EXTENČNÍ 

 

-    jev Babinský je pozitivní 

-    jev Vítkův je pozitivní 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ FLEKČNÍ 

 

-    jev Rossolimův je pozitivní 

 

 ČITÍ  

 

-    povrchové čití -  taktilní - hypestezie na LHK, LDK 



                          -  termestézie - norma 

                          -  nocicepce - norma  

-    hluboké čití -  statestézie - sníţená 

                       -  kinestézie - sníţená  

-    stereognozie je sníţená 

 

 

Antropometrie: 

 

PDK 

obvod stehna – 44cm 

obvod lýtka – 37cm  

obvod přes hlavice metatarsů – 22 cm 

 

LDK  

obvod stehna – 43 cm 

obvod lýtka – 36 cm 

obvod přes hlavice metatarsů – 21 cm 

 

PHK 

obvod paţe relaxované – 27 cm 

obvod paţe při kontrakci svalu – 28 cm  

obvod loketního kloubu – 24 cm 

obvod předloktí – 23 cm 

obvod zápěstí – 16 cm 

obvod přes hlavičky metakarpů – 19 cm 

 

LHK 

obvod paţe relaxované – 27 cm 

obvod paţe při kontrakci svalu – 28 cm 

obvod loketního kloubu – 24 cm 

obvod předloktí – 22 cm 

obvod zápěstí – 15 cm 

obvod přes hlavičky metakarpů – 18 cm 



                         

Vyšetření zkrácených svalů: 

 

-   vyšetření m.gastrocnemius→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.soleus→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření flexorů kyčelního kloubu 

    (m. iliopsoas, m.rectus femoris, m.tensor fascie latae, krátké adduktory   

    stehna)→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření flexorů kolenního kloubu  

    (m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimemranosus)→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření adduktorů kyčelního kloubu 

     (m.pectineus, m.adductor magnus, m.adductor longus, m.semitendinosus,  

      m.semimbranosus, m.gracilis)→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.piriformis→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.quadratus lumborum→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření paravertebálních svalů→ 1 

 

-   vyšetření m.trapezius→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.levator scapulae→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m. pectoralis→ P 0, L 1  

 

Vyšetření spasticity Aschwortovou škálou: 

 

                                 L          P  



 flexory lokte             1+         0 

 pronátory lokte         1+         1 

 supinátory lokte        1           0 

 flexory zápěstí          1+         1 

 flexory prstů             1+         1 

 adduktory kyčle         1           0 

 extenzory kolene        1+        1 

 flexory kolene           1           0 

 plantární flexory        1+         0 

 

 

Vyšetření pohyblivosti páteře: 

 

Schoberova vzdálenost - prodlouţení o 5 cm 

Stiborova vzdálenost  - prodlouţení o 7 cm 

Čepojova vzdálenost - prodlouţení o 3, 5 cm 

Thomayerova vzdálenost - 5 cm od podloţky  

Ottova vzdálenost (inklinační) - prodlouţení o 5 cm 

Ottova vzdálenost (reklinační) - zmenšení o 3cm 

 

Vyšetření pánve: 

 

-  hřebeny kostí kyčelních jsou v horizontále  

-  postavení spinae iliacae posteriores superiores i spinae iliacae anteriores superioes  

   v horizontále  

-  fenomén předbíhání negativní  

-  SI posun negativní 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému: 

 

1.Brániční test    

 

-   pacientka dokáţe lépe aktivovat svaly proti našemu oporu, dochází k laterálnímu   



    rozšíření hrudníku 

-  dochází k lepšímu rozšíření  meziţeberních prostor (výrazné přetěţování  

    dolní  části bederní páteře) 

 

2. Test břišního lisu 

  

-   dominuje aktivita m. rectus abdominis, minimální aktivita laterální skupiny břišních   

    svalů, hrudník je v menším inspiračním postavení 

 

3. Extenční test  

-    stále výrazná aktivace paravertebrálních svalů, lehké zlepšení aktivace laterální  

     skupiny břišních svalů 

 

4. Test flexe trupu  

-    mírně se vyklenuje laterální skupina břišních svalů 

 

 

 

Dlouhodobý plán: 

  

-   zlepšit stabilitu 

-   zlepšit propriocepci 

-   zlepšit koordinaci 

-   zvýšit svalovou sílu 

-   zmírnit spasticitu, inhibovat spastické svaly 

-   zlepšit tělesnou kondici 

-   sníţit otoky na DKK 

-   upravit chabé drţení těla 

-   uvolnit svalové napětí 

-   zlepšit postavení v kolenních kloubech (omezit vnitřní rotaci a rekurvaci) 

-   zlepšit jemnou motoriku na HKK 

 

Autoterapie: 

 



-     antigravitační PIR m.sternocleidomastoideus bilaterálně 

-     antigravitační PIR m.pectoralis (leh na zádech, rameno mimo podloţku - lehce    

 zvednutá paţe v inspiru, paţe klesá  během relaxace v exspiru) 

-     protaţení m.ilopsoas (viz. fotografie v přílohách) 

-     protaţení m.triceps surae bilaterálně  

-    senzomotorické cvičení na zvýšení stability pomocí labilní ploše 

 

Závěr terapie: 

 

Pacientka se při cvičení méně zadýchává. Došlo ke zlepšení stability ve stoji a při 

chůzi. Při chůzi pacientka začala aktivovat flexi v kolenním kloubu a zároveň se zmírnilo 

flekční  a pronační drţení LHK. Vyšetřením zkrácených svalů před začátkem a po ukončení 

fyzioterapie je vidět mírné zlepšení. Nejvíce u m.gastrocnemius. Spaticita se zlepšila 

především u supinátorů lokte a flexorů kolene, jinak zůstala skoro nezměněná. Došlo 

ke sníţení otoků HKK a DKK a dále k zmírnění hyperonu bederních vzpřimovačů. Kiblerova 

řasa je lépe posunlivá. Celkově došlo ke zvýšení svalové síly, zlepšení koordinace a zlepšení 

fyzické, ale i psychické kondice.   

 

Kódy:     

 

-   21003 -  kontrolní kineziologické vyšetření 

-   21225 -  LTV individuální – kondiční a analytické metody 

-   21002 -  kineziologické vyšetření 

-   21221 -  LTV na neurofyziologickém podkladě  

-   21415 -  mobilizace páteře  a periferních kloubů 

-   21413 -  techniky měkkých tkání 

-   21713 -  masáţ reflexní a vazivová 

-   21717 -  vertikalizace, chůze 

 

Zkratky:  

 

-   HKK - horní končetiny 

-   DKK - dolní končetiny 

-   SIS - sakroiliakální skloubení 



-   LTV - léčebná tělesná výchova 

-   PIR - postizometrická tělesná výchova 

-   HSS - hluboký stabilizační systém 

-   RF - respirační fyzioterapie 

-   RD - rodinný dům 

-   RS - roztroušená skleróza 

-   MS - multiple sclerosis 

-   dx. - dexter - pravý 

-   sin. - sinister - levý 

-   m. - musculs - sval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ FYZIOTERAPIE DLE PACIENTKY E.F. 

 

 



 
 

 

 



FOTOGRAFIE PACIENTKY S RS E.F. PŘI FYZIOTERAPII  

 

Bridging 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Placing DK 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Placing trupu  

 

 

 



Autoterapie (protažení m.iliopsoas) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2   PACIENT Č.2 

 

Protokol z fyzioterapeutické praxe 

 

Student: 

Michaela Barešová                  

 

Pracoviště:  

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze  

(Centrum pro demyelinizací onemocnění – MS centrum) 

 

Supervizor:  

Mgr. Puršová 

Mgr. Řezníček  

 

Vyšetřovaná osoba:  P.J., ţena                         Ročník narození: 1955 

 

Diagnóza: roztroušená skleróza mozkomíšní, relaps - remitentní forma 

 

Výška:  158 cm 

Váha:     82 kg 

BMI:      32, 85 (obezita 1.stupně) 

 

Anamnéza:  

 

RA :   otec infarkt myokardu † 82 let 

      :   matka hypertenze, dysfunkce štítné ţlázy   

 

OA :  toxoplazmóza, dětská onemocnění (plané neštovice) 

 

Operace : 0 

 

Úrazy :  únavová zlomenina L nohy před rokem a půl (os fibularis distálně) 

 



Abusus :  příleţitostní kuřačka,  příleţitostně alkohol, 2-3x denně káva 

 

Záliby :  tanec (minimálně 1xtýdně), ráda čte, chodí na procházky s manţelem 

 

AA :  Milurit - exantém 

 

FA :   Medrol 4mg 1x1, Vigantol 5gtt/den, Neurol 0.5 a Neurol 1mg 

 

GA :   menarche ve 14-ti letech, 2 děti, asi od 05/2008 klimakterium 

 

PA :   nyní v invalidním důchodu, dříve pracovala jako sekretářka u nejmenované firmy 

 

SA :  bydlí s manţelem v panelákovém bytě v 6.patře, k dispozici výtah, k paneláku cca  

        15 schodů 

 

NO :   RS, vertifikována dle MRI a vyšetření likvoru, obtíţe zřejmě od počátku 90.let,  

      :  klinicky dominuje instabilita, výrazné postiţení zadních provazců, senzitivní   

         obtíţe, sfinkterová porucha 

 

Předchozí rehabilitace:  

 

-   od února roku 2008 dochází na fyzioterapii do MS centra    

 

Indikace k RHB:   

 

-    lehká levostranná hemiparéza  

-   obezita 1.stupně  

-   instabilita stoje a chůze 

-   sfinkterová porucha 

 

 

 

 

 



Hlavní problém, který pacient pociťuje:  

 

-   špatná tělesná kondice 

-   časté deprese  

-   sfinkterové poruchy 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 

-   redukovat hmotnost 

-   zlepšit fyzickou kondici 

-   zlepšit stabilitu ve stoji a při chůzi 

-   ovlivnit sfinkterové poruchy 

-   zlepšit jemnou motoriku na LHK 

-   relaxace a protaţení hypertonických svalů 

-   aktivace HSS  

-   zlepšit statiku a dynamiku páteře 

-   odstranění reflexních změn (uvolnění zádových fascií, mobilizace)   

-    sníţit otoky na HKK a DKK 

-   mobilizovat SIS 

 

Návrh terapie: 

   

-   RF:  

    statické a dynamické dýchání, nácvik správné expektorace 

 

-   aktivace HSS 

 

-   Vojtova reflexní lokomoce (reflexní plazení, RO1): 

    na lepší udrţení rovnováhy a lepší orientaci v prostoru, na zlepšení vnímání svého  

    těla, na ovlivnění funkce hladké svaloviny močového měchýře, peristaltiky a  

    ovlivnění funkce zevního svěrače konečníku    

 

 

 



-   aktivní aerobní cvičení: 

     vhodné cvičení na přístrojích např. jízda na rotopedu, motomedu, veslařský trenaţer    

     na redukci hmotnosti 

 

-   kondiční cvičení: 

    na zlepšení fyzické kondice 

 

-   cviky dle Bobath konceptu:  

     placing DKK a placing HKK (hl. LDK, LHK), bridging, placing trupu, nácvik stoje,  

    nácvik chůze, mobilizace pletence ramenního, nácvik selektivního pohybu pánve  

    vleţe a vsedě, aktivace horního trupu do extenze, protaţení m.psoas  a aktivace  

     extenzorů kyčle, balanční reakce → na zlepšení stability, zlepšení propriocepce  

-  měkké techniky: 

     na uvolnění fascií 

 

-   technika PIR a pressura: 

     k uvolnění hypertonických svalů  

 

-   senzomotorické cvičení: 

     na zlepšení stability, zlepšení drţení postury, aktivace inhibovaných svalů, na  

     zlepšení cerebelárních a vestibulárních poruch 

 

-   pomalé setrvalé protahování spastických svalů: 

    indukuje zvýšení délky extrafuzálních svalových vláken a zvyšuje adaptaci  

    intrafuzálních vláken , má vliv na nekontraktilní elementy a viskoelasticitu tkáně 

   

-   kartáčování, poklepávání, míčkování: 

    krátkodobými stimuly je aktivována koţní aferentace a svalová skupina je  

    facilitována k normálnímu pohybu 

 

-   harmonizační techniky (autogenní trénink, hathajóga): 

    na ovlivnění psychiky a k navození relaxace, zklidnění pohybu 

 

 



-   stimulační techniky (afirmační cvičení, sport): 

     na vyplavení a zpracování látek (např. adrenalinu), které vedou ke stimulaci  

     organismu 

 

-   posilování pánevního dna (Kegelovo cvičení): 

    na zlepšení sfinkterových poruch 

     

1. den terapie (23. 2. 2011) : 

Pacientka  spolupracovala. Odebrala jsem anamnézu a provedla jsem kineziologický 

rozbor a neurologické vyšetření. Výsledky viz. níţe. Fyzioterapie probíhala v MS centru na 

Karlově náměstí, cca 75 min. 

 

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

Status prezent: 

 

-    pacientka je při vědomí 

-    orientována místem, osobou a časem  

-    spolupracuje 

 

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 

DÝCHÁNÍ 

 

-    povrchové horní hrudní 

-    při cvičení se velmi zadýchává 

-    lehká zahleněnost 

 

MOBILITA  

 

-    pacientka je mobilní v rámci lůţka  

-    bridging schopna 

-    samostatně se přetočí na bok 



-    sed bez dopomoci  

-    vertikalizaci do stoje je schopna sama  

-    stoje schopna  - lehce instabilní ve všech směrech 

-    chůze schopna bez kompenzačních pomůcek 

-    Wernicke mannovo drţení  - extenční postavení LDK 

                                             - cirkumdukce LDK  

                                             - při chůzi našlapuje na zevní stranu chodidla 

                                             - LHK v lehké semiflexi a pronaci 

 

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ STOJE 

 

-    stoj na LDK je velmi nestabilní, nevydrţí déle jak 5s 

-    stoj na PDK je lehce nestabilní, vydrţí déle jak 5s 

-    stoj se zavřenýma očima je velmi instabilní 

  

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ CHŮZE 

  

-    chůze vpřed je velmi instabilní 

-    chůze vzad je velmi instabilní 

-    chůze se zavřenýma očima je velmi instabilní 

-     tandem je velmi astabilní -  3výkroky stranou 

-    chůze na špičkách napadává na LDK 

-    chůze po patách, výrazně viditelná nedostatečná dorzální flexe, více na LDK 

 

Neurologické vyšetření:   

 

PROPRIORECEPTIVNÍ REFLEXY  

 

-   tricicipitový - výrazná hyperreflexie 

-   bicipitový - mírná hyperreflexie 

-   styloradiační - mírná hyperreflexie 

-   pattelární - výrazná hyperreflexie 

-   reflex Achillovy šlachy - mírná hyperreflexie 

 



PYRAMIDOVÉ JEVY ZÁNIKOVÉ 

 -  Mingazzini je pozitivní na LDK mírný pokles cca o 5° za 5s 

                     

 CEREBRÁLNÍ FUNKCE 

 

 -  hypermetrie u LHK a LDK 

-   dysdiadochokinéza LHK 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ EXTENČNÍ 

 

-   jev Babinský je pozitivní 

-   jev Vítkův  je pozitivní 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ FLEKČNÍ 

 

-   jev Rossolimův je pozitivní 

 

 ČITÍ 

  

-    povrchové čití  -  taktilní - hypestezie na LHK, LDK 

                             -  termestézie - sníţená na LHK, LDK 

                             -  nocicepce - sníţená na LHK, LDK 

-    hluboké čití -  statestézie - sníţená 

                        -  kinestézie - sníţená  

-    stereognozie je sníţená 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

 

-   vyšetření m.gastrocnemius→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření m.soleus→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření flexorů kyčelního kloubu 

    (m. iliopsoas, m.rectus femoris, m.tensor fascie latae, krátké adduktory   



    stehna)→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření flexorů kolenního kloubu  

    (m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimemranosus)→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření adduktorů kyčelního kloubu 

     (m.pectineus, m.adductor magnus, m.adductor longus, m.semitendinosus,  

      m.semimbranosus, m.gracilis)→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření m.piriformis→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.quadratus lumborum→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření paravertebálních svalů→ 2 

 

-   vyšetření m.trapezius→ P 1, L 2 

 

-   vyšetření m.levator scapulae→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření m. pectoralis→ P 1, L 1  

 

Antropometrie: 

 

PDK 

obvod stehna – 55 cm 

obvod kolene – 27 cm 

obvod lýtka – 35 cm  

 

LDK  

obvod stehna – 53 cm 

obvod kolene – 25 cm 

obvod lýtka – 34 cm 

 

PHK 



obvod paţe relaxované – 30 cm 

obvod loketního kloubu – 25 cm 

obvod předloktí – 24 cm 

 

LHK 

obvod paţe relaxované – 28 cm 

obvod loketního kloubu – 28 cm 

obvod předloktí – 22 cm 

 

Vyšetření aspekcí: 

 

VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEZADU 

 

-  příčně i podélně plochá klenba (pes planus sin. et dx.) 

-  halux valgus bilaterálně 

-  P Achillova šlacha zbytnělejší, L Achillova šlacha subtilnější  

-  stoj o široké bazi 

-  P m.triceps surae širší 

-  L podkolení rýha výš 

-  L subgluteální rýha výš 

-  vlevo větší thorakobrachiální trojúhelník 

-  výrazná bederní lordóza 

-  výraznější paravertebrální valy bilaterálně 

-  skoliotické drţení - C 

-  prominující obratel C7 

-  L rameno výš 

-  úklon hlavy vlevo 

 

VYŠTŘENÍ POSTAVY ZE STRANY 

 

-  mírná hyperextenze kolen 

-  výrazná anteverze pánve 

-  výrazná protrakce ramen 

-  hlava v mírném předsunu 



VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEPŘEDU 

 

-   chodidlo v inverzním postavení 

-   hrudník v inspiračním postavení 

-   hlava v mírném úklonu vlevo  

 

Vyšetření palpací : 

 

-   suchá kůţe, zvýšená potivost 

-   teplota v normě (cca kolem 36, 5°C) 

-   otoky na HKK a DKK, více na LHK a LDK 

-   hypertonus m. pectineus dx. 

     (vyšetřila jsem 2 triggerpointy m.pectoralis pars clavicularis dx. et sin.) 

-   hypertonus m.trapezius pars cranialis 

    (vyšetřila jsem 1triggerpoint dx, 1triggerpoit sin.) 

-   hypertonus bederních vzpřimovačů, který je bolestivý při přebrnknutí 

-   Kiblerova řasa  

    (nejhorší v oblasti lumbo-sakrálního přechodu, stranově asymetrická, vpravo více) 

-   omezená posunlivost lumbodorzální a thorakodorzální fascie   

-   SIS pruţí asymetricky, omezení vpravo  

 

Vyšetření spasticity Aschwortovou škálou: 

 

                                 L          P  

 flexory lokte             1+         1+ 

 pronátory lokte         1+         1+ 

 supinátory lokte        1+         1 

 flexory zápěstí          1+         1 

 flexory prstů             1+         1 

 adduktory kyčle         1           1 

 extenzory kolene        1+        1 

 flexory kolene           1+         1 

 plantární flexory        1+         1 



Vyšetření pohyblivosti páteře: 

 

Schoberova vzdálenost - prodlouţení o 3,5 cm 

Stiborova vzdálenost  - prodlouţení o 6 cm 

Čepojova vzdálenost - prodlouţení o 2 cm 

Thomayerova vzdálenost -15 cm od podloţky  

Ottova vzdálenost (inklinační) - prodlouţení o 3,5 cm 

Ottova vzdálenost (reklinační) - zmenšení o 2 cm 

 

Vyšetření pánve: 

 

-  hřebeny kostí kyčelních v horizontále  

-  postavení spinae iliacae posteriores superiores i spinae iliacae anteriores superioes  

   v horizontále  

-  fenomén předbíhání negativní  

-  SI posun negativní 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému: 

 

1.Brániční test    

-   pacientka nedokáţe aktivovat svaly proti našemu oporu, nedochází k laterálnímu  

    rozšíření hrudníku 

-   dochází k nedostatečnému rozšíření  meziţeberních prostor ⇒ výrazné přetěţování  

    dolní části bederní páteře 

 

2. Test břišního lisu  

-    dominuje aktivita m. rectus abdominis, minimální aktivita laterální skupiny břišních 

     svalů,  hrudník je v inspiračním postavení 

-    velmi zvýšená aktivita paravertebrálních svalů 

 

3. Extenční test  

-    maximální aktivace paravertebrálních svalů, minimální aktivace laterální skupiny  

     břišních svalů 

 



4. Test flexe trupu  

-    výrazné se vyklenuje laterální skupina břišních svalů 

 

2. den terapie (28. 2. 2011) : 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem začala s mobilizací plosky. Dále jsem vyuţila 

měkké techniky, konkrétně míčkování. Protáhla jsem pasivně m.triceps surae bilaterálně. Poté 

jsem s pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing, bridging. 

 Na HKK jsem začala mobilizací v interfalangeálních a metacarpofalangeálních 

kloubech a zápěstí. Vyuţila jsem měkké techniky - protaţení pojivové řasy u zkrácených 

svalů a léčení pouhým tlakem. Dále jsem vyuţila  placing LHK.  

V poloze na zádech pacientka cvičila následující cviky na posílení pánevního dna:  

a) leh na zádech – ruce podél těla, nohy nataţené, s nádechem vtáhnout břicho, konečník, 

močovou trubici, s výdech vše uvolnit 

b) leh na zádech- nohy nataţené a překříţené v kotníkách, s nádechem vtáhnout břicho, 

konečník, močovou trubici, s výdechem uvolnit 

V poloze na boku jsem mobilizovala pletenec ramenní a protáhla m.ilopsoas.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.iliopsoas  

  Pacientka aktivně spolupracovala.   

 

3. den terapie ( 1. 3. 2011) : 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly - adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání, míčkování. Poté jsem s 

pacientkou cvičila dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila jsem 

placing a bridging.  

Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metacarpofalangeálních 

kloubech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání míčkování a placing LHK.  

V poloze na boku jsem mobilizovala pletenec ramenní a protáhla m.ilopsoas. Pruţila 

jsem přes lopatu kosti kyčelní na ovlivnění špatného pruţení SIS vpravo.  

V sedě jsem prováděla placing trupu. 



Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.triceps surae. 

Pacientka aktivně spolupracovala 

 

4. den terapie (3. 3. 2011) : 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky.Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly - adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání a míčkování. Poté jsem s 

pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing a bridging.  

Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metacarpofalangeálních 

kloubech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání míčkování a placing LHK.  

V poloze na boku jsem mobilizovala pletenec ramenní a protáhla m.pectoralis. Pruţila 

jsem přes lopatu kosti kyčelní na ovlivnění špatného pruţení SIS vpravo. 

Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě. Dále jsem vsedě vyuţila senzomotrické cvičení a nácvik ,,malé nohy´´, dále jsem 

vyuţila labilní plochu, podloţku AIREX. 

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.pectoralis major. 

Pacientka aktivně spolupracovala.  

 

5. den terapie (7. 3. 2011) : 

 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly - adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání, míčkování. Poté jsem s 

pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila 

metody placing a bridging. Na HKK jsem opět začala mobilizací, vyuţila kartáčování, 

poklepávání míčkování a placing LHK.  



Na posílení pánevního dna jsem vyuţila Kegelovo cvičení. Konkrétně cvik vsedě. 

Pacientka byla opřená o lokty, nohy měla pokrčené v kolenou a snaţila se střídavě dotýkat 

špičkami a patami o podloţku.  

Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě. Dále jsem vsedě vyuţila senzomotrické cvičení a nácvik ,,malé nohy´´, dále jsem 

vyuţila labilní plochu, podloţku AIREX. 

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m. lattissimus dorsi. 

Pacientka aktivně spolupracovala. 

 

6. den terapie (21. 3. 2011) : 

   

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly - adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory. Dále jsem vyuţila pomalé opakované pohyby – kartáčování, 

poklepávání, míčkování. Poté jsem s pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. 

Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila metody placing a bridging.  

Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metacarpofalangeálních 

kloubech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání, míčkování a placing LHK.  

Na posílení pánevního dna jsem vyuţila Kegelovo cvičení. Konkrétně cvik vsedě. 

Pacientka byla opřená o lokty a snaţila se napodobovat jízdu na kole. 

Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě. Dále jsem vsedě vyuţila senzomotrické cvičení a nácvik ,,malé nohy´´, dále jsem 

vyuţila labilní plochu, podloţku AIREX. 

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku z metody Bobath koncept, zmenšením 

degrese of freedom.  

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.trapezius. 

7. den terapie (22. 3. 2011) : 

 

S pacientkou v poloze na zádech jsem opět začala s mobilizací plosky. Na DKK jsem 

pomalu setrvale protahovala spastické svaly - adduktory kyčle, extenzory kolene, flexory 

kolene a plantární flexory.  Dále jsem vyuţila pomalé opakované pohyby – kartáčování, 



poklepávání, míčkování. Poté jsem s pacientkou začala cvičit dle metody Bobath koncept. 

Zaměřila hlavně na LDK, vyuţila metody placing (viz. fotografie níţe), bridging (viz. 

fotografie níţe). 

 Na HKK jsem opět začala mobilizací v interfalangeálních a metacarpofalangeálních 

kloubech a zápěstí. Vyuţila jsem kartáčování, poklepávání míčkování a placing LHK.  

Na posílení pánevního dna jsem vyuţila Kegelovo cvičení. Konkrétně cvik vleţe na 

zádech. Pacientka měla upaţené ruce, nohy pokrčené v kolenou a snaţila se pokládat střídavě 

na levou a pak na pravou stranu. Vydechovala současně s poloţením nohou na podloţku. 

Na zlepšení stability vsedě jsem vyuţila tapping, vychylování ze stabilní polohy 

vsedě.  

Pro nácvik  stoje a chůze jsem vyuţila prvku tapping z metody Bobath koncept. 

Vychylovala jsem pacientku ze stabilní polohy. 

Pacientce jsem ukázala autoterapii m.quadratus lumborum.  

Pacientka aktivně spolupracovala. 

 

8. den terapie (22.3.2011) : 

 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

 

Status prezent: 

 

-    pacientka je při vědomí 

-    orientována místem, osobou a časem  

-    spolupracuje 

 

 

Vyšetření fyzioterapeutem:  

 

DÝCHÁNÍ 

 

-    povrchové horní hrudní 

-    při cvičení méně zadýchává 

 



MOBILITA  

 

-    pacientka je mobilní v rámci lůţka  

-    bridging schopna 

-    samostatně se přetočí na bok 

-    sed bez dopomoci  

-    vertikalizaci do stoje je schopna sama  

-    stoje schopna   

-    chůze schopna bez kompenzačních pomůcek 

-    Wernicke mannovo drţení  - zmírnění extenčního postavení LDK 

                                             - lehké zlepšení nákroku přes flexi  LDK  

                                             - na LHK se mírně zlepšilo semiflekční a pronační drţení 

 

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ STOJE 

 

-    stoj na LDK je velmi nestabilní, nevydrţí déle jak 5s 

-    stoj na PDK je lehce nestabilní, vydrţí déle jak 5s 

-    stoj se zavřenýma očima je velmi instabilní 

  

MODIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ CHŮZE 

  

-    chůze vpřed je velmi instabilní 

-    chůze vzad je velmi instabilní 

-    chůze se zavřenýma očima je velmi instabilní 

-     tandem je mírně instabilní  

-    chůze na špičkách napadává na LDK 

-    chůze po patách, výrazně viditelná nedostatečná dorzální flexe, více na LDK 

Neurologické vyšetření:   

 

PROPRIORECEPTIVNÍ REFLEXY  

 

-   tricicipitový - výrazná hyperreflexie 

-   bicipitový - mírná hyperreflexie 

-   styloradiační - mírná hyperreflexie 



-   pattelární - výrazná hyperreflexie 

-   reflex Achillovy šlachy - mírná hyperreflexie 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY ZÁNIKOVÉ 

 -  Mingazzini je pozitivní na LDK pokles cca o 5° za 5s 

                     

 CEREBRÁLNÍ FUNKCE 

 

 -  hypermetrie u LHK a LDK 

-   dysdiadochokinéza 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ EXTENČNÍ 

 

-   jev Babinský je pozitivní 

-   jev Vítkův  je pozitivní 

 

PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ FLEKČNÍ 

 

-   jev Rossolimův je pozitivní 

 

 ČITÍ 

  

-    povrchové čití  -   taktilní - hypestezie na LHK, LDK 

                             -  termestézie - sníţená na LHK, LDK 

                             -  nocicepce - sníţená na LHK, LDK 

-    hluboké čití -  statestézie - sníţená 

                        -  kinestézie - sníţená 

-    stereognozie je sníţená 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

 

-   vyšetření m.gastrocnemius→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.soleus→ P 0, L 1 



 

-   vyšetření flexorů kyčelního kloubu 

    (m. iliopsoas, m.rectus femoris, m.tensor fascie latae, krátké adduktory   

    stehna)→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření flexorů kolenního kloubu  

    (m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimemranosus)→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření adduktorů kyčelního kloubu 

     (m.pectineus, m.adductor magnus, m.adductor longus, m.semitendinosus,  

      m.semimbranosus, m.gracilis)→ P 0, L 1 

 

-   vyšetření m.piriformis→ P 0, L 0 

 

-   vyšetření m.quadratus lumborum→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření paravertebálních svalů→ 1 

 

-   vyšetření m.trapezius→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření m.levator scapulae→ P 1, L 1 

 

-   vyšetření m. pectoralis→ P 1, L 1  

 

 

 

 

Antropometrie: 

 

PDK 

obvod stehna – 55 cm 

obvod kolene – 27 cm 

obvod lýtka – 35 cm  

 



LDK  

obvod stehna – 53,5 cm 

obvod kolene – 25,5 cm 

obvod lýtka – 35 cm 

 

PHK 

obvod paţe relaxované – 30 cm 

obvod loketního kloubu – 25 cm 

obvod předloktí – 24 cm 

 

LHK 

obvod paţe relaxované – 29 cm 

obvod loketního kloubu – 28,5 cm 

obvod předloktí – 22,5 cm 

 

Vyšetření aspekcí: 

 

VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEZADU 

 

-  příčně i podélně plochá klenba (pes planus sin. et dx.) 

-  halux valgus bilaterálně 

-  P Achillova šlacha zbytnělejší, L Achillova šlacha subtilnější  

-  stoj o široké bazi 

-  P m.triceps surae širší 

-  L podkolení jamka výš 

-  zkrácené flexory kyčelních kloubů 

-  L subgluteální rýha výš 

-  asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků, vpravo větší 

-  výrazná bederní lordóza 

-  méně výrazné paravertebrální valy bilaterálně 

-  skoliotické drţení 

-  prominující obratel C7 

-  L rameno výš 

-  úklon hlavy vlevo 



 

VYŠTŘENÍ POSTAVY ZE STRANY 

 

-  mírná hyperextenze kolen 

-  výrazná anteverze pánve 

-  mírná protrekce ramen 

-  hlava v mírném předsunu 

 

VYŠETŘENÍ POSTAVY ZEPŘEDU 

 

-   chodidlo v inverzním postavení 

-   stále sníţený tonus břišních svalů 

-   hrudník v inspiračním postavení 

-   hlava v mírném úklonu vlevo  

 

Vyšetření palpací : 

 

-   suchá kůţe, zvýšená potivost 

-   teplota v normě (cca kolem 36, 5°C) 

-    bez otoků na HKK a DKK 

-   zmírnění hypertonu m. pectineus dx. , nyní bez triggerpointů 

-   zmírnění hypertonu m.trapezius pars cranialis, nyní bez triggerpointů 

-   zmírnění hypertonu bederních vzpřimovačů, který jiţ není bolestivý při přebrnknutí 

-   Kiblerova řasa  

    (zlepšení, je lépe posunlivá) 

-   zlepšení posunlivosti lumbodorzální a thorakodorzální fascie   

-   SIS symetricky, bez omezení  

Vyšetření spasticky Aschortovou škálou: 

  

                                 L          P  

 flexory lokte              1         1 

 pronátory lokte          1          1  

 supinátory lokte         1          0 



 flexory zápěstí           1          1 

 flexory prstů              1          1 

 adduktory kyčle         1          0 

 extenzory kolene        1          1 

 flexory kolene           1           1 

 plantární flexory        1           0 

 

Vyšetření pohyblivosti páteře: 

 

Schoberova vzdálenost - prodlouţení o 4 cm 

Stiborova vzdálenost  - prodlouţení o 6,5 cm 

Čepojova vzdálenost - prodlouţení o 2,5 cm 

Thomayerova vzdálenost -10 cm od podloţky  

Ottova vzdálenost (inklinační) - prodlouţení o  4 cm 

Ottova vzdálenost (reklinační) - zmenšení o 3 cm 

 

Vyšetření pánve: 

 

-  hřebeny kostí kyčelních v horizontále  

-  postavení spinae iliacae posteriores superiores i spinae iliacae anteriores superioes  

   v horizontále  

-  fenomén předbíhání negativní  

-  SI posun negativní 

 

 

 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému: 

 

1.Brániční test    

-   pacientka dokáţe lépe aktivovat svaly proti našemu oporu, dochází k náznaku  

    laterálnímu rozšíření hrudníku 

-   stále dochází k nedostatečnému rozšíření  meziţeberních prostor ⇒ výrazné  



    přetěţování dolní části bederní páteře 

 

2. Test břišního lisu  

-    aktivita m. rectus abdominis uţ není tak dominantní, zlepšila se aktivita laterální  

     skupiny břišních svalů,  hrudník je v inspiračním postavení 

-    stále lehce zvýšená aktivita paravertebrálních svalů 

 

3. Extenční test  

-    stále zvýšená aktivace paravertebrálních svalů, lepší aktivace laterální skupiny  

     břišních svalů 

 

4. Test flexe trupu  

-    výrazné se vyklenuje laterální skupina břišních svalů 

 

Dlouhodobý plán: 

  

-   zlepšit fyzickou kondici 

-   zvýšit svalovou sílu 

-   redukovat hmotnost 

-   ovlivnit sfinkterové poruchy 

-   zlepšit stabilitu 

-   sníţit otoky na HKK a DKK 

-   uvolnit svalové napětí 

-   zmírnit spasticitu, inhibovat spastické svaly 

-   zlepšit vnímání postury a aktivovat posturální funkce 

-   zmírnit neurologickou symptomatiku 

-   zlepšit parametry chůze 

-   zmírnit deprese 

-   zlepšit SIS pruţení vpravo 

  

Autoterapie: 

 

-     vhodné KC na zlepšení fyzické kondice 

-     cviky na posílení pánevního dna 



-     antigravitační PIR m.trapezius bilaterálně 

-     antigravitační PIR m.pectoralis  

      (leh na zádech, rameno mimo podloţku - lehce zvednutá paţe v inspiru, paţe klesá   

       během relaxace v exspiru) 

-     protaţení m.ilopsoas bilaterálně 

-     protaţení m.triceps surae bilaterálně  

-    senzomotorické cvičení na zvýšení stability na labilní ploše 

 

Závěr terapie: 

 

Pacientka se při cvičení méně zadýchává. Došlo ke zlepšení stability ve stoji a při 

chůzi. Při chůzi pacientka začala aktivovat flexi v kolenním kloubu a zároveň se zmírnilo 

flekční a pronační drţení LHK. Vyšetřením zkrácených svalů před začátkem a po terapii je 

vidět výrazné zlepšení. Nejvíce u m.soleus. Spaticita se zlepšila především u supinátorů lokte 

a flexorů kolene, jinak zůstala skoro nezměněná. Došlo ke sníţení otoků HKK a DKK . 

Kiblerova řasa je lépe posunlivá. Zmírnily se sfinkterové poruchy. Pruţením přes lopatu kosti 

kyčelní se zlepšilo pruţení SIS vpravo. Zlepšilo se vnímání postury. Uvolnilo se svalové 

napětí. Celkově došlo ke zvýšení svalové síly, zlepšení koordinace a zlepšení tělesné a 

psychické kondice.    

 

 Kódy:     

 

-   21003 -  kontrolní kineziologické vyšetření 

-   21225 -  LTV individuální – kondiční a analytické metody 

-   21002 -  kineziologické vyšetření 

-   21221 -  LTV na neurofyziologickém podkladě  

-   21415 -  mobilizace páteře  a periferních kloubů 

-   21413 -  techniky měkkých tkání 

-   21713 -  masáţ reflexní a vazivová 

-   21717 -  vertikalizace, chůze 

 

Zkratky:  

 

-   HKK - horní končetiny 



-   DKK - dolní končetiny 

-   SIS - sakroiliakální skloubení 

-   LTV - léčebná tělesná výchova 

-   PIR - postizometrická tělesná výchova 

-   HSS - hluboký stabilizační systém 

-   RF - respirační fyzioterapie 

-   RS - roztroušená skleróza 

-   MS - multiple sclerosis 

-   dx. - dexter - pravý 

-   sin. - sinister - levý 

-   m. – musculus - sval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ FYZIOTERAPIE DLE PACIENTKY J.P. 

 

 

Se sympatickou mladou studentkou bakalářského studia jsme absolvovali 8 terapií po 

cca 75 minutách. Líbil se mi její aktivní přístup. Zezačátku jsem byla obeznámena se vším, co 

se týká fyzioterapie a jak budeme postupovat.  

Nejprve se mě studentka Michaela Barešová ptala na nějaké otázky v rámci anamnézy, 

poté jsem absolvovala vyšetření, kdy jsem byla vyšetřována ve spodním prádle – vleţe, vsedě, 

ve stoji a při chůzi. Další rehabilitace byla zaměřená hlavně na mojí špatnou stabilitu. Kaţdou 

terapii mi doporučila nějaký nový cvik, abych mohla cvičit doma. Nyní po ukončení terapie 

mohu konstatovat, ţe jsem se naučila zase něco nového a co je nejdůleţitější, ţe cítím se 

mnohem lépe. Můj psychický stav se také zlepšil, protoţe jsem se posunula kousek dál. Tímto 

bych chtěla velmi poděkovat studentce, dále také MS centru na Karlově náměstí a 

v neposlední řadě Mgr.Řezníčkovi, který nám poskytl ambulantní lůţko, kde jsme měli 

rehabilitaci se studentkou bakalářského studia.  

J.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4        Diskuse 

 

Název mé bakalářské práce je Vyuţití fyzioterapeutických postupů a metod u pacientů 

s roztroušenou sklerózou. 

Tato práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Obsahem první  části 

práce je zpracování teoretických podkladů souvisejících s roztroušenou sklerózou. Pro 

praktickou  část bakalářské práce byla pouţita metoda kvalitativního výzkumu, případová 

studie. Výzkum byl proveden v Centru pro demyelinizační onemocnění (MS centrum) na 

Karlově náměstí. Testovaný soubor byl tvořen dvěma probandy s diagnózou roztroušená 

skleróza mozkomíšní, konkrétně forma relaps – remitentní. Tyto diagnózy byly stanoveny 

ošetřujícím lékařem probandů. Obsahem  praktické části jsou dvě kazuistiky a subjektivní 

hodnocení fyzioterapie, které napsaly pacientky po ukončení  fyzioterapie.  

Jedním z cílů bakalářské práce bylo zodpovědět na výzkumné otázky: 

 Pomůţe fyzioterapie k zlepšení instability pacienta? 

Je vhodné cvičení u pacientů s RS pro zlepšení jeho depresí? 

 S oběma pacientkami proběhla fyzioterapie celkem 8 krát po dobu cca 75 minut. Po 

ukončení terapie kaţdá odevzdala subjektivní hodnocení fyzioterapie. Výsledky jsou 

zpracovány formou kazuistik a  subjektivního hodnocení probandů.  

S pacientkami jsem postupovala, co se týká fyzioterapie, velmi podobně. Obě 

pacientky měli stejnou diagnózu a také velmi podobné příznaky a problémy. Myslím si, ţe 

pacientky reagovali na fyzioterapii velmi kladně. Je velmi zajímavé, ţe ačkoliv pacientky 

měli velmi podobné příznaky a problémy a také podobný průběh fyzioterapie, kaţdá 

pacientka reagovala jinak. U pacientky E.F. došlo spíše k ovlivnění stability a taxe. Naopak u 

pacientky J.P. došlo k celkovému  zlepšení fyzické a psychické kondice. Ale také k protaţení 

zkrácených svalů. Je velmi diskutabilní, jaká je příčina. Já osobně si myslím, ţe u první 

pacientky hrálo velkou roli to, ţe jiţ před začátkem terapie byla paní E.F. velmi poctivá a 

měla aktivní přístup, tudíţ i během celé fyzioterapie se zajímala o průběh celého cvičení a 

aktivně spolupracovala. Pacientka E.F. si dokonce sama koupila balanční podloţku, aby 

mohla doma nacvičovat stabilitu. Řídila se vţdy podle mé instruktáţe cviků, které jsme dělali 

během hodiny fyzioterapie na ovlivnění stability na SMS. Pacientka J.P. naopak před 

začátkem terapie neměla k cvičení a ke sportu téměř ţádný vztah. Byla velmi zkrácená a její 



ţivotní styl byl velmi nezdravý. Během fyzioterapie začala mít pozitivní přístup ke cvičení a 

změnil se jí celkový postoj k ţivotu. 

Sama mohu objektivně potvrdit, ţe opravdu docházelo během terapií k zlepšení 

instability. Například na stabilitu jsem vyuţila senzomotorické cvičení na měkké podloţce 

AIREX, během terapií bylo viditelné zlepšení stability. Pacientky byly jistější a vydrţeli se 

zavřenýma očima, ve stoji na jedné noze a v dalších modifikacích stoje mnohem déle, neţ při 

první fyzioterapii.  

Janda ve své knize píše: ,,Senzomotorická stimulace je metoda, v níž jde o ovlivnění 

pohybu a vyvolání reflexního svalového stahu v rámci určitého pohybového stereotypu. 

Facilitují se proprioceptory, které se výrazně podílejí na  řízení stoje a vertikálního držení. 

Aktivují se  spino-cerebello-vestibulární dráhy a centra, které se podílejí na regulaci stoje a 

provedení koordinovaného pohybu. Pomocí SMS lze dobře ovlivnit nejčastější pohybové 

aktivity  člověka (sed, stoj, chůze). Cviky prováděné ve vertikále usnadňují rozbití špatných 

pohybových stereotypů a dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebné pro 

správné držení těla ve stoji, v sedě, pro zlepšení stability a chůze.´´ 

 Pavlů poukazuje na to, ţe : ,,SMS vychází z koncepce o dvou stupních motorického 

učení 1.stupeň -  jedinec se snaží zvládnout a naučit se nový pohyb, při tom se výrazně 

zapojuje mozková kůra (oblast motorická i senzorická), kontrola na této úrovni je výrazně 

náročná a únavná, CNS se snaží přesunout řízení pohybu na nižší, podkorová centra. 2. 

stupeň - pohyb je již naučen a řízen podkorovými centry, činnost se zautomatizovala, řízení 

pohybu je rychlejší a méně únavné. Cílem senzomotorické stimulace je dosažení reflexní, 

automatické aktivace žádaných svalů na takové úrovni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější 

kortikální, tj. volní kontrolu. Pomocí senzomotorické  stimulace urychlujeme druhý stupeň 

motorického učení. Touto metodikou můžeme také ovlivnit základní pohybové vzory člověka, 

jako je sed, stoj a chůze, tedy zaujetí a udržení vzpřímeného držení těla, rovnováhu, stabilitu 

při pohybu. Pomocí senzomotorické stimulace urychlujeme druhý stupeň motorického učení. 

Touto metodikou můžeme také ovlivnit základní pohybové vzory člověka, jako je sed, stoj a 

chůze, tedy zaujetí a udržení vzpřímeného držení těla,  rovnováhu, stabilitu při pohybu.´´ 

Názory autorů se trochu různí, já souhlasím s oběma tvrzeními, které se shodují v tom, 

ţe senzomotorické cvičení, jako jedna z metod fyzioterapie, je opravdu vhodné na zlepšení 

stability.  

Dalším příkladem je, ţe jsem vyuţila prvky z metody Bobath koncept, konkrétně 

nácvik stability vsedě, ve stoji a při chůzi. Při první terapii byl degrees of freedom, nebo –li 



stupeň volnosti, na niţší úrovni a postupně se zvyšoval, tzn. ţe nejprve byla opora pacienta 

větší a postupně s lepšící se stabilitou pacienta jsme oporu sniţovali.  

Je velmi obtíţné říci, která metodika je vhodnější. Myslím si, ţe na SMS a na prvky 

z metody Bobath konceptu pacienti reagovali stejně dobře. Přes to  si myslím, ţe 

senzomotorická stimulace je lepší, a to proto, ţe nácvik stability můţou provádět sami doma.    

  Jak se můţeme přesvědčit z pramenů a výsledků, odpověď na první otázku je, ţe 

fyzioterapie opravdu vede k mírnému zlepšení instability. 

František Véle zmiňuje ve své knize, jak je velice úzký vztah mezi psychikou a 

motorikou. Ve své knize píše : ,, Pohybová aktivita přímo souvisí s činností centrálního 

nervového systému, tedy i s intelektem a psychikou, jako nejvyšší úrovní řídícího procesu. Je 

známé, že psychika ovlivňuje pohybový projev člověka. Například nervozita či strach zhoršuje 

koordinaci pohybu anebo špatná nálada vede k nechuti cokoliv dělat. Naopak pohybová 

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

(endogenních opioidů), které mají vliv na prožitky a pocity lidí. Vztahu mezi psychikou a 

motorikou můžeme ve fyzioterapii využít jak k harmonizaci (autogenní trénink, hathajóga), tak 

ke stimulaci tělesných i psychických procesů (afirmační cvičení, sport).´´ 

Blahutková uţ vyuţívá pojmu psychomotorika a tvrdí: ,, Pojmem psychomotorika 

obecně rozumíme výchovu pohybem. Psychomotorika ukazuje úzké spojení psychického a 

motorického prožívání. Není to pouze cvičení pro zlepšení obratnosti, fyzické zdatnosti, nebo 

aktivní odpočinek. Napomáhá také k rozvoji psychických funkcí. Psychomotorická cvičení se 

s úspěchem využívají ve všech věkových kategoriích. Časté uplatnění je u jedinců zdravotně 

oslabených a méně pohybově nadaných.´´ 

Ze subjektivního hodnocení fyzioterapie obou probandů a z různých pramenů mohu 

vyhodnotit, ţe cvičení opravu pomáhá k mírnému zlepšení deprese u pacientů s RS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5         Závěr 

 

Získáním mnoţství informací, komplexním nastudováním problematiky o  roztroušené 

skleróze mozkomíšní a dále také na základě praktických pozorování, mohu vyjádřit souhlas 

s tvrzením, ţe je to problém velice aktuální a zároveň velmi váţný.  

Hlavním cílem praktické části této bakalářské práce bylo, zda-li fyzioterapie pomůţe 

subjektivně, ale také i objektivně k mírnému zlepšení instability a depresí. Jsem ráda, ţe mohu 

konstatovat, ţe po absolvování fyzioterapeutické léčby to oba moji probandi subjektivně 

potvrdili. Také z výsledků kazuistik se můţeme přesvědčit, ţe k nepatrnému zlepšení opravdu 

došlo.  

Zkušenosti, které jsem získala během studia na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

a také během  zpracovávání této bakalářské práce bych ráda vyuţila i v budoucnu. 
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7         Seznam použitých zkratek 

MRI = Magnetic resonance imaging  

CNS = centrální nervová soustava 

m. = musculus, sval 

RS = roztroušená skleróza 

CT = computer tomography 

IFN= interferon 

LTV = léčebná tělesná výchova 

PNF = proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

HKK = horní končetiny 

DKK = dolní končetiny 

Sin. = sinister = levý 

Dx. = dexter = pravý 

SIS = sakroiliakální skloubení 

PIR = postizometrická tělesná výchova 

HSS  =hluboký stabilizační systém 

RF = respirační fyzioterapie 

RD = rodinný dům 

MS = multiple sclerosis 

HST = hormonální substituční terapie 

HRT =  hormonal replacement therapy 

SMS = senzomotorická stimulace 

NDT = neurodevelopmental treatment 

ADL = activity of daily living 

ONTT = optic neuritis treatment trial 

HAS = hyperalgická zóna 

AC = aktivní cvičení 

 

 

 

 

 

 


