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Abstrakt 

 

Název:   Změny hlubokého a povrchového čití u depresivní poruchy 

 

Cíle:  Cílem teoretické části práce je shrnout problematiku týkající se depresivní 

poruchy a vybraných modalit čití obecně. Cílem praktické části práce je 

provedení experimentu týkajícího se zhodnocení změn hlubokého                       

a povrchového čití při depresi, resp. v různých fázích tohoto psychického 

onemocnění u pěti pacientů. Jedná se o čití termické, taktilní, vibrační a algické. 

 

Metody:  V praktické části je popsán rozbor čití u každého subjektu zvlášť. Rozdíl 

hlubokého a povrchového čití je porovnán ve stavu těžší a lehčí deprese. 

Dále je zde naznačena možnost statistického zhodnocení vzájemné závislosti 

tíhy deprese a zvolených modalit čití pomocí Wilcoxonova testu pro dva 

závislé výběry.  

 

Výsledky: U vibračního čití na levé horní končetině a algického čití na pravé horní 

končetině byla na zvolené hladině významnosti prokázána nulová hypotéza, 

že se čití se změnou tíhy deprese mění. Na pravé horní končetině                          

u palestezie, levé horní končetině u algického čití a u ostatních modalit čití 

na obou horních končetinách přijímáme na zvolené hladině významnosti 

alternativní hypotézu, že se čití se změnou deprese nemění. 

 

Klíčová slova: hluboké čití, povrchové čití, deprese, fyzioterapie 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Changes in deep and superficial sensations in depression 

 

Objectives:  The theoretical part of this study aims to summarize the issues related             

to depression and sensory modalities in general. The goal of the practical 

aspect is to conduct an experiment that evaluates changes in superficial 

and deep sensations in depression at different stages of the mental illness 

in five patients. We evaluated sensations of thermal stimuli, tactile stimuli, 

vibrations and pain. 

 

Methods: The practical part describes the sensation analysis for each patient 

individually. The changes in deep and superficial sensations are compared    

in states of worse and lighter depression. There is also a suggested 

possibility for statistical evaluation of the interdependence between            

the severity of depression and selected modalities of sensation using                

the Wilcoxon test for two dependent samples. 

 

Results: The vibrating sensation in the upper left limb and algid sensation in the upper 

right extremity proved (on the chosen level of significance) the null 

hypothesis which stated that changes in sensation depend on changes in the 

state of depression. A sense of vibration in the upper right extremity, a sense 

of pain in the upper left limb and other sensory modalities present in both 

upper extremities were accepted (on the chosen level of significance) as the 

alternative hypothesis that sensations do not change with the state                     

of depression. 

 

Keywords: deep sensation, superficial sensation, depression, physiotherapy 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

AEP – akustické evokované potenciály 

BAP - Bipolární afektivní porucha  

CNS – Centrální nervový systém 

CRH – kortikoliberin 

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EEG – Elektroencefalografie 

EMG – Elektromyografie  

EP – evokované potenciály 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

GABA – kyselina gama-aminomáselná 

H – hypotéza 

HAMD – Hamilton Psychiatric Rating Scale 

Ho – nulová hypotéza 

H1 – hypotéza jedna 

L – vlevo 

LS – lehčí stav 

L HK – levá horní končetina 

MKN – Mezinárodní klasifikace nemocí 

NS – numerická škála bolesti 

NS-I – numerická škála intenzity bolesti 

NS-U – numerická škála nepříjemnosti bolesti 

P – vpravo 
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P HK – pravá horní končetina 

RDP – Rekurentní depresivní porucha 

SEP, SSEP – somatosenzorické evokované potenciály 

SPSS – Statistical Product and Service Solutions 

SÚKL – Státní úřad pro kontrolu léčiv 

TS – těžší stav 

UK – Univerzita Karlova 

VAS – vizuální analogová škála 

VAS – I – vizuální analogová škála popisující intenzitu bolesti 

VAS – U - vizuální analogová škála popisující nepříjemnost bolesti 

VEP – vizuální evokované potenciály 

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice 
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1  ÚVOD 

 

 

 Depresivní porucha patří v současné době k nejčastěji se vyskytujícím 

psychickým obtížím. Omezuje jedince jak v oblasti zdraví, tak v oblasti společenské. 

Kromě psychických obtíží může způsobovat také somatické příznaky. Tyto příznaky 

bývají v praxi často zaměňovány s jinými diagnózami (např. neurologickými), a vliv 

psychické složky bývá považován za méně významný. Pacienti s tímto onemocněním se 

vyskytují nejen na specializovaných pracovištích, ale mimo jiné i v ambulancích 

fyzioterapeutů. Příčinou některých somatických onemocnění či symptomů může být 

psychický stav. Proto je podstatné brát na něj ohled při vyšetření i následné terapii.  

 Povrchové a hluboké čití představuje nemalou část aference v rámci nervové 

soustavy člověka. Jeho prostřednictvím získává jedinec informace z okolí a povědomí          

o svém těle. Neurologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem obsahuje také vyšetření 

povrchové a hluboké percepce. Pro terapeuta je důležité mít představu o tom, zda má 

pacient čití fyziologické či porušené. Od toho se dále odvíjí diferenciální diagnostika         

a strategie terapie, neboť senzitivní a motorický systém jsou dvě neoddělitelné složky 

pohybové soustavy. 

Tato práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části je cílem shrnout 

základní poznatky o depresivní poruše a čití. Cílem praktické části je zjistit, zda se čití 

může měnit v případě, že se pacient nachází v různých fázích deprese. Zvolenými 

modalitami je čití termické, taktilní, algické a palestezie. Bylo provedeno neurologické 

vyšetření u každého probanda (trpícího depresivní poruchou) dvakrát. Jednou ve stavu 

těžší deprese a jednou ve stavu deprese lehčí. Výzkumná otázka zní, zda dochází při 

změně deprese ke změně čití. Nulová hypotéza Ho předpokládá, že v různých obdobích 

depresivní poruchy se čití nemění a že výsledek dvou neurologických vyšetření 

provedených v různých fázích deprese u probandů trpících depresivní poruchou se 

nebude lišit. Oproti tomu alternativní hypotéza H1 tvrdí, že se změnou deprese ke změně 

čití dochází. V závěrečné části práce jsou zmíněny studie jiných autorů, které zkoumaly 

změny percepce u pacientů trpících depresivní poruchou.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

 

2.1  Depresivní porucha 

 Definice depresivní poruchy je popisována jako patologická porucha nálady 

neodpovídající okolnostem, k jejímž základním rysům patří skleslá nálada a snížení 

energie a aktivity (Anders, 2005, Roth, 2001).  

 Mezi první zmínky o patologicky změněné náladě patří Hippokratův popis 

melancholie a mánie ze 4. století př. n. l., ve kterém jako důvod těchto chorobných 

stavů udává výskyt černé a žluté žluči v mozku nemocného. Maniodepresivní psychóza 

jako diagnóza byla popsána až v 19. století (Raboch, 2006).  

 

2.1.1  Výskyt 

Výskyt depresivní poruchy ve střední Evropě se udává zhruba 4,5 - 9,3 % u žen 

a 2,3 - 3,2 % u mužů (Anders, 2005), tedy zhruba dvojnásobně u žen než u mužů (Fišar, 

2009). Mezi psychickými poruchami se vyskytuje nejčastěji (Honzák, 1999). Nejvíce 

jedinců je touto poruchou postiženo mezi 25. a 44. rokem života  (Anders, 2006), avšak 

začít může v jakémkoliv věku (Hanka, 2011).  

Zhruba 50% nemocných trpících depresivní poruchou je buď nesprávně léčeno, 

nebo se k lékaři vůbec nedostaví (Williams, 2003, Fišar, 2009). Odhaduje se,                  

že nejméně jednou v životě prodělá depresi zhruba 17 % populace (Fišar, 2009). 

 

2.1.2  Zařazení a klasifikace 

 Deprese je řazena do skupiny afektivních poruch. Mezi klasifikace těchto poruch 

patří Mezinárodní klasifikace nemocí MKN – 10 (WHO, 2008) a Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders DSM – IV  (Frances, 1996). Rozdělení v těchto 

dvou systémech se mírně liší. MKN – 10 rozděluje poruchy nálady na manické fáze, 

bipolární afektivní poruchu, depresivní fázi, periodickou depresivní poruchu, 
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perzistentní afektivní poruchy, jiné afektivní poruchy a neurčené afektivní poruchy. 

Tyto diagnózy se mohou dále dělit podle stupně tíže poruchy  (WHO, 2008). Základní 

rozdělení v DSM – IV spočívá v rozdělení poruch nálady na unipolární depresivní 

poruchu a bipolární poruchu  (Frances, 1996).  

Depresivní syndrom může být částí více diagnostických jednotek a podjednotek, 

které ukazuje tabulka č. 1 (Anders, 2005): 

 

Tabulka č. 1 – první část: Diagnostické skupiny obsahující depresivní syndrom. 

Převzato z: Anders et al., 2005 

Depresivní epizoda 

 Mírná depresivní epizoda – bez/se somatickými příznaky 

 Středně těžká depresivní epizoda – bez/se somatickými příznaky 

 Těžká depresivní epizoda 

 Těžká depresivní epizoda s psychotickými příznaky 

Rekurentní (periodická) depresivní porucha (dále RDP) 

 RDP, současná epizoda mírná – bez/se somatickými příznaky 

 RDP, současná epizoda středně těžká – bez/se somatickými příznaky 

 RDP, současná epizoda těžká 

 RDP, současná epizoda těžká s psychotickými příznaky 

Bipolární afektivní porucha (dále BAP) 

 BAP, současná epizoda mírné nebo středně těžké deprese – bez/se somatickými 

příznaky 

 BAP, současná epizoda těžké deprese 

 BAP, současná epizoda těžké deprese s psychotickými příznaky (dále zahrnuje: BAP, 

epizoda hypomanická, manická, manická s psychotickými příznaky) 

Organické afektivní poruchy 

 Organická depresivní porucha (dále zahrnuje: organická manická porucha, organická 

bipolární porucha, organická smíšená bipolární porucha) 
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Tabulka č. 1 – druhá část: Pokračování z předchozí stránky. Diagnostické skupiny 

obsahující depresivní syndrom. Převzato z: Anders et al., 2005 

Poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek 

 Reziduální afektivní porucha 

 Psychotická porucha s převahou depresivních příznaků 

Trvalé poruchy nálady 

 Cyklothymie 

 Dysthymie 

Schizoafektivní porucha, depresivní typ 

 

Samostatná depresivní epizoda se dělí na mírnou, středně těžkou, těžkou 

depresivní epizodu bez psychotických příznaků a těžkou depresivní epizodu 

s psychotickými příznaky (Anders, 2005).  

 

2.1.3  Etiologie 

 Na vzniku onemocnění se podílí jak dispozice nemocného, tak zážitky 

z minulosti a vliv okolí. Jedná se o souhru více faktorů  (Rahn, 2000). Deprese se může 

objevit také jako následek farmakologické léčby nebo jako součást jiných 

psychiatrických poruch (Höschl, 2004). 

 Předpokládá se značný vliv biologických aspektů (Rahn, 2000). Patří mezi ně 

neuroanatomie prefrontální kůry, komplex amygdala - hipokampus, talamus a spoje, 

které se mezi těmito strukturami nacházejí. Bylo zde nalezeno více bílé hmoty               

než u zdravých jedinců. Některé studie z 90. let 20. století hovoří o zmenšení mozečku, 

hipokampu a zvětšení třetí komory, avšak zatím to nebylo spolehlivě prokázáno 

(Höschl, 2004). Také EEG aktivita byla zkoumána, avšak není specifická pro diagnózy 

afektivních poruch (Höschl, 2004, Anders, 2005). Na psychické a kognitivní funkce 

mají dále vliv bazálních ganglia (Růžička, 2006).  
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 Značný vliv patrně hraje také funkce limbického systému, konkrétně amygdaly, 

jejíž vývojová porucha či poškození v pozdějším věku spojená s následnou 

patologickou funkcí amygdaly může být depresí spojena (Langmeier, 2006).  

 Mezi příčiny vzniku deprese je pokládán nedostatek noradrenalinu a serotoninu, 

tzv. katecholaminová a serotoninová hypotéza, dále změny propustnosti buněčných 

membrán či změny proliferace neuronů v hippokampu vlivem zvýšení hladiny kortizolu 

při chronickém stresu (Anders, 2005).  

Výsledky různých studií se často liší, například ve tvrzení ohledně hladiny 

serotoninového transportéru. Důvodem může být rozdíl mezi ženským a mužským 

mozkem (Vinař, 2006).  Někteří autoři studií nalezli u velké deprese zvýšení 

serotoninového transportéru (Reivich, 2003), zatímco jiní nalezli jeho snížení (Malison, 

1998). Vysvětlení uvedli Staleye et al. (Staley, 2006), když nalezli zvýšení u mužů, 

nikoli u žen. Pokud studie obsahovala probandy obojího pohlaví, došla k výsledkům 

podle toho, jaký poměr mužů a žen vzorek obsahoval. 

 Dále se předpokládá vliv dopaminergního a cholinergního systému – nedostatek 

dopaminu v CNS (Martínková, 2007), vliv kyseliny gama-aminomáselné (GABA), 

endorfínů, kortikoliberinu (CRH) a látky P. Jednoznačně prokázána však nebyla zatím  

žádná teorie  (Höschl, 2004). 

 Vztah k rozvinutí depresivní poruchy mají dle některých studií také hormonální 

změny například po porodu či v klimakteriu (Anders, 2005), nebo vaskulární 

onemocnění (Thomas, 2004). Zároveň jinde se udává, že změny krevní perfuze mozkem 

při depresi nebyly zaznamenány (Höschl, 2004). 

 Zřejmé jsou také genetické dispozice. Bylo zjištěno, že v rodinách pacientů 

trpících bipolární poruchou je riziko bipolární poruchy přibližně 10x vyšší, přičemž 

riziko deprese je 3x vyšší. Zhruba 3x vyšší zastoupení obou poruch je v rodinách 

pacientů trpících depresivním onemocněním. Tyto výsledky jsou zdůvodňovány 

geneticky (Höschl, 2002). 

 O vzniku deprese hovoří také psychoanalytické teorie. Deprese vzniká, pokud je 

vzniklá agrese obrácena proti vlastní osobě. Pokud jedinec prožil v raném dětství 

významnou ztrátu, může být deprese projevem silné obavy ze ztráty současné (Rahn, 

2000). Sigmund Freud označil depresi jako „daň za neodžitý smutek“ (Chromý, 2005). 
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Rahn et al. (2000) shrnuje podmiňující faktory deprese do skupin:  

Endogenní faktory (genetika, konstituční predispozice – porucha neurotransmiterů) 

Somatické faktory (chronické algické stavy, látky způsobující depresi, dlouhodobá či 

akutní tělesná či psychická onemocnění) 

Vývojové faktory (výchova rodičů, duševní onemocnění v rodinné anamnéze, patologie 

v kognitivním vývoji) 

Reaktivní faktory (momentální ztráta, náročná životní situace, dlouhodobé konflikty) 

 Roli hraje také například rozvod rodičů kolem období puberty dítěte, sexuální 

zneužívání (Hanka, 2011) či vliv postnatální deprese u matky na rozvoj deprese u dítěte 

(Langmeier, 2006). 

 Jednotlivá roční období a změny délky dne a noci mohou mít také vliv                     

na rozvinutí deprese. Často se objevuje tzv. ranní pesima – nemocný se nejhůře cítí 

ráno. Zřejmě jde o vliv světla na sekreci melatoninu, který dále ovlivňuje výkyvy 

nálady (Vágnerová, 2004). 

 

2.1.4  Hodnocení  

 Pro diagnostiku a hodnocení hloubky deprese slouží jednak metody 

sebeposuzování, kdy se pacient hodnotí sám, jednak metody posuzování jinou osobou. 

Byly vytvořeny škály jako například Hamiltonova depresivní škála (hodnocení jinou 

osobou) – Hamilton Psychiatric Rating Scale - HAMD, škála deprese Montgomeryho             

a Asbergové a Beckova posuzovací škála deprese - Beck Depression Inventary 

(Stieglitz, 2008), jejíž zkrácená verze použita v praktické části této práce. Tento 

dotazník je uvedený v příloze č. 3. 

 Beckova posuzovací škála deprese má formu dotazníku. Vyhodnocuje změny 

intenzity deprese v průběhu určitého časového období. Pro určení celkové míry deprese 

se vyhodnocuje jednou za týden. Dotazník obsahuje 21 otázek, na každou z otázek jsou 

4 odpovědi (0 – 3 body). Dle instrukce si pacient nejprve přečte všechny čtyři výroky             

ke každému okruhu. Poté označí to, které ho v onen konkrétní den nejlépe vystihuje. 

V případě, že je vyhovujících více tvrzení, označí pacient to, které ho charakterizuje  
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nejlépe. Po vyplnění dotazníku se sečtou všechny položky, výsledné číslo znamená 

celkové skóre deprese. Například pro těžkou akutní depresi je rozmezí 40 – 60 bodů,         

po odeznění deprese je skóre v rozmezí 0 – 20, u zdravých lidí se pohybuje mezi 0 – 12 

body (Praško, 1998). Škála se používá při posuzování účinků léčby, je možné použít 

také zkrácenou verzi, která obsahuje pouze 13 položek (Stančák, 1996).  

V rámci diferenciální diagnostiky je pro odlišení depresivní poruchy od běžné 

„skleslé nálady“ nutná přítomnost depresivního ladění po většinu dne a zhruba každý 

den po nejméně 2 týdny, nesmí být ovlivněna okolnostmi a zároveň ji jedinec musí 

vnímat jako nenormální. Dále je výrazně snížena radost z aktivit, které jsou jindy 

provázené potěšením, je snížena energie, aktivita a zvýšená tendence k únavě (Anders, 

2006). 

 

2.1.5  Klinický obraz 

 Hlavním příznakem pro diagnostiku depresivního syndromu je porucha 

emočního prožívání (Vágnerová, 2004). V souvislosti s depresí je popisováno chování 

jako „choulení se“, snaha „schovat se“ související s „touhou nebýt“, typická depresivní 

tvář (depresivní facies) obsahující pokleslé koutky, víčka, snížení mimiky (Höschl, 

2004). Uvedené zdroje dále popisují, že u uvedených somatických příznaků nebývá 

deprese správně diagnostikována a pacienti jsou následně léčeni pro symptomy jako 

takové. 

Mezi další příznaky patří podceňování sebe sama, sebeobviňování, výčitky sobě 

samému, myšlenky na smrt, či suicidální jednání, snížení koncentrace                                    

a psychomotorické aktivity, poruchy spánku, změna chuti k jídlu (Anders, 2006), 

(Honzák, 1999). Beck (2005) popisuje „kognitivní triádu“, která zahrnuje negativní 

pojetí sebe, negativní interpretace životních zážitků a beznadějný pohled na budoucnost 

(Beck, 2005).  

Snížená míra iniciativy je také popisována jako jeden z možných symptomů 

deprese. Nesse (2000) tento jev fylogeneticky zdůvodňuje tak, že procesy určující míru 

iniciativy považuje za adaptaci vůči prostředí, neboť pokud je iniciativa malá (deprese), 

nastává prohra. Je-li iniciativa velká (manie), může vést v okolí ke konfliktům, které 
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jedince mohou až zničit. Pokud ztráta iniciativy vede k tomu, že není jedinec schopen se 

vymanit ze situací vyvolávajících depresi, nastává depresivní stav. Bipolární porucha 

v tomto případě představuje stav, kdy je (jinak správný) projev „nesprávně použit“ 

(Nesse, 2000). 

 Dále se objevují změny tělesné hmotnosti (například o více než 5% tělesné 

hmotnosti za měsíc), pocity méněcennosti, snížení prožitků radosti, mohou nastat bludy 

či halucinace. U dětí se a adolescentů se deprese může projevovat zvýšenou iritabilitou, 

váhové nesrovnalosti mají ten charakter, že dítěti hmotnost nenarůstá, ačkoli by měla 

(Frances, 1996). Příznakem deprese může být také například nadměrná konzumace 

alkoholu a snížení kognitivních funkcí, nejedná se zde však o demenci (Anders, 2005, 

Preiss, 2006). 

 Deprese může měnit aktivitu svalů. EMG studie zjistily zvýšenou aktivitu 

extenzorů předloktí, která byla závislá (v průběhu řešení početního úkolu) na tíži 

deprese a úzkosti. Také studie PET zobrazení ukázaly při depresi snížení metabolismu 

glukózy v levém anterolaterálním prefrontálním kortexu v porovnání s druhostranným. 

Tyto změny byly závislé na míře depresivity (Höschl, 2004). 

 Na obrázku č. 1 (viz kap. 2.1.7) je (kromě léčby) znázorněn také průběh 

depresivní poruchy. Ačkoli jde o typické znázornění, nelze jej zobecnit, neboť              

až 1/3 pacientů má depresi chronickou (Janů, 2007). 

 Názor o vlivu deprese na imunitní systém není zatím zcela jasný. Ačkoli bylo 

nalezeno zvýšené množství leukocytů, monocytů a neutrofilů, nebylo prokázáno, zda je 

příčinou nebo následkem depresivní poruchy (Maes, 1995). Podobně předpokládaný,        

ač neprokázaný vztah je také u výskytu depresí v souvislosti s cévní mozkovou 

příhodou. Některé studie popisují zvýšenou náchylnost k depresivnímu ladění                    

u pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu (Goodwin, 2006). 

Depresivní porucha patří mezi prvních deset stavů, které nejčastěji zapříčiňují 

pracovní neschopnost (Anders, 2006).  
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2.1.7  Léčebné přístupy 

 Afektivní poruchy obecně jsou léčitelné. Mezi hlavní léčebné přístupy patří 

farmakoterapie, která se používá zejména ke zklidnění akutních obtíží (Vágnerová, 

2004). Různé skupiny antidepresiv mají různé farmakokinetické vlastnosti a liší se také 

místem, kde zasahují do neurotransmiterových systémů. Jako hlavní mechanismus 

účinku antidepresivních léků patří zlepšení dostupnosti monoaminů uvnitř synaptické 

štěrbiny. Může jít o blokádu vychytávání monoaminů či selektivní inhibici zpětného 

vychytávání setoninu (popřípadě i noradrenalinu) nebo dopaminu. Používají se 

noradrenergní a specifická serotonergní antidepresiva (Perlík, 2011). 

Antidepresiva mohou mít nežádoucí účinky, jako například poruchy zraku, retence 

moči, hypotenze, arytmie, nauzea, nárůst hmotnosti či ospalost, tremor, zvýšení 

nitroočního tlaku, redukce libida, ataxie, únava, agitovanost, neklid, zmatenost, poruchy 

spánku, edémy (na obličeji, víčcích), tachykardie či obstipace (Rahn, 2000, Perlík, 

2011, Martínková, 2007).  

Pro praxi fyzioterapeuta je dobré podotknout, že antidepresiva mají také 

analgetické působení (Höschl, 2004).  

Dle Höschla (2004) je depresívní porucha způsobena sníženou schopností 

organismu adaptovat se na změny vnitřního prostředí a léčivo může opět pomoci tělu 

k této adaptaci. Tím vysvětluje skutečnost, že u zdravých lidí se účinky antidepresiv          

na náladu neprojevují (Höschl, 2004).  

Farmakologická léčba má tři fáze (Anders, 2006): 

Akutní léčba trvá zhruba 6-12 týdnů, jejím cílem je úprava příznaků. Pokud v této fázi je 

reakce pacienta pouze částečná, prognóza není příznivá 

Pokračovací léčba, trvající 6-9 měsíců (Anders, 2006) nebo 4-9 měsíců (Fišar, 2009), 

má za cíl zamezit relapsům  

Udržovací léčba má preventivní charakter. Návratu depresivní epizody je zabráněno 

nebo je posunut do pozdější doby (Anders, 2006) a trvá zhruba jeden a více let (Fišar, 

2009). 

 Schéma etap léčby deprese uvádí Kupfer (1991) na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1: Etapy léčby depresivní poruchy. Převzato z: Kupfer, 1991 

 

 Mezi možnosti nefarmakologické léčby patří například spánková deprivace, 

fototerapie, elektrokonvulzivní terapie (Rahn, 2000, Fišar, 2009) či preparát z třezalky 

(Rahn, 2000).  Při zkoumání úplné spánkové deprivace bylo u pacientů s depresí sice 

zjištěno zlepšení nálady, avšak snížil se práh termické bolesti a stížnosti probandů na 

bolesti obecně vzrostly (Kundermann, 2008).  

Depresivní příznaky může zmírňovat také repetitivní transkraniální magnetická 

stimulace, transkraniální přímá stimulace elektrickým proudem či elektrická stimulace 

levého bloudivého nervu, která je v Evropě povolena od roku 2001 (Hanka, 2011). 

Z forem psychoterapie jsou vhodné kognitivní terapie (Beck, 2005), hlubinně 

psychologická terapie, interpersonální terapie, psychoanalytická krátkodobá terapie 

(Rahn, 2000), rodinná terapie a Rogersovská terapie (Anders, 2005, Vágnerová, 2004). 

 

2.1.8  Fyzioterapie u poruch nálady 

 Pohybová terapie je zde určena aktuálním stavem pacienta a dle toho lze                  

po konzultaci s ošetřujícím lékařem zařadit jakýkoli pohybový program. Ten může být        

i značně fyzicky náročný, pokud splňuje bezpečnostní podmínky. Dle spolupráce 
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pacienta je možno zařadit do cvičební jednotky také taneční a sportovní prvky či prvky 

gymnastiky. Cvičení nemá být komplikované. Klade si za cíl uvolnění, pozitivní 

prožívání sebe sama, zvýšení sebedůvěry a kladný emoční prožitek (Hátlová, 2003). 

 Protože součástí psychiatrických onemocnění je často nesprávné vnímání 

vlastního těla, změna jeho stability a těžiště, narušení psychických funkcí a zhoršení 

koordinace, má být fyzioterapie zaměřená právě na zlepšení vnímání celistvosti těla             

a zlepšení schopnosti ho adekvátně ovládat. Mezi možné přístupy patří například 

Alexanderova metoda, Feldenkraisova metoda či řízená relaxace (Adámková, 2009). 

 

2.1.9  Vztah mezi psychickými a pohybovými funkcemi 

O úzkém vztahu mezi psychickými a pohybovými funkcemi není pochyb 

(Baštecký, 1993). Stručně jej lze popsat tak, že psychika – a zároveň intelekt – má vliv 

na celkový pohybový projev jedince, včetně jemné motoriky. Centrální nervový systém 

přijímá signály z vnějšího a vnitřního prostředí organismu a na podkladě těchto 

informací řídí pohyb, který úzce souvisí také se senzorickými podněty. Tento vztah platí 

i obráceně: psychické procesy jsou ovlivňovány pohybovou aktivitou. Příkladem využití 

je autogenní trénink (Véle, 1997). 

 

 

2.2  Obecné předpoklady změn čití a percepce u psychických 

poruch 

Na procesu percepce (vnímání) se účastní kromě smyslových orgánů                     

a příslušných oblasti mozku také psychika. Smyslové vjemy jsou zpracovávány pomocí 

zkušeností a paměti, schopnosti jedince zasadit určitý vjem do času a prostoru                      

a emočním laděním. Kvalitativně vnímání může změnit hladina bdělosti (při únavě se 

vjemy stávají méně ostré). Percepce v sobě obsahuje jak organizaci senzorických dat, 

tak jejich interpretaci a myšlenkové zpracování (Raboch, 2012). 

Psychika je tedy důležitým článkem v celém procesu percepce. Mezi jedny 

z nejzávažnějších poruch vnímání patří halucinace. Jedná se o „šalebný vjem, o jehož 
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reálnosti je nemocný nevývratně přesvědčen a který vzniká bez zjevného podnětu“ 

(Raboch, 2012).  

Halucinace se vyskytují u psychotických poruch. Mohou být například sluchové, 

zrakové, čichové, chuťové, verbálně motorické, taktilní a hmatové či kombinované. 

Halucinace tělové se mohou výjimečně objevit i u těžkých depresí. V těchto případech 

si jedinec zpravidla stěžuje na somatické vjemy, které vychází z vnitřních orgánů a jsou 

nepříjemné (Raboch, 2012). 

Při depresivní poruše může být změněné čití (Anders, 2005). Důvody, proč tomu 

tak je, však nejsou zcela jasně známy.  

Podle Véleho (ústní sdělení, 2012) při depresi čití být změněné může, ale 

nemusí. Změna by zde byla ve smyslu mírného snížení vnímání, ne však úplné 

anestezie. To, že člověk vnímá méně, může být způsobeno dvěma činiteli. Buď je 

změna na úrovni míchy nebo rozhodovacích mozkových center. Na míšní úrovni je toto 

vysvětlováno vrátkovou teorií. Avšak pokud je postižena příslušná oblast mozku, jde 

zde o rozhodnutí, zda určitý podnět (například bolestivý) je vnímán (například jako 

bolest) či nikoliv. Při depresi se tedy jedná spíše o tento druhý případ,                            

o „psychologickou“ změnu čití resp. jeho mírné snížení. 

 

 

2.3  Čití 

 Čití je zprostředkováno aferentní částí nervového systému, která vysílá                    

do centrálního nervového systému informace o vnějším a vnitřním prostředí organismu. 

Orgány zajišťující tyto signály se nazývají receptory, primární receptorové neurony či 

primární smyslové buňky. Všechny receptory mají společné to, že neurity, které z nich 

vycházejí, předávají podráždění do dalších etáží nervového systému. Ne všechny 

dostředivé signály se dostanou do vědomí člověka. Mnoho z nich ovlivňuje tělesné 

systémy, aniž si je jedinec uvědomuje (Pfeiffer, 2007). 

 Účast neporušeného čití je potřebná ke správnému procesu řízení motoriky. Je 

nutné, aby výměna informací mezi řídící a řízenou složkou organismu byla obousměrná. 

Při poruše aferentního systému selhává i systém řídící (Holubářová, 2008). 



24 

 

2.3.1  Dělení receptorů 

Receptory lze klasifikovat podle různých kritérií. Dle struktury mohou být 

děleny na buněčná tělíska a volná myelinizovaná či nemyelinizovaná nervová 

zakončení, podle působení podnětů a místa na somatické a útrobní, podle druhu 

přijímaného podnětu na mechanoreceptory, chemoreceptory a radioreceptory (sem patří 

foto- a termoreceptory). Klinicky je dělí na receptory smyslů (dáno hlavovými nervy), 

receptory povrchové kožní citlivosti (hmat, teplo, chlad, bolest) a hluboké citlivosti 

(vnitřní orgány, svaly, šlachy a klouby) (Trojan, 2003, Kittnar, 2011).  

Mírně odlišný způsob dělení nabízí Pfeiffer (2007), a to na telereceptory 

(čichové, zrakové, sluchové), exteroreceptory (povrchové receptory hmatové), receptory 

hlubokého čití (svalová vřeténka ve svalech a Golgiho tělíska v úponech šlach)                      

a enteroreceptory (visceroreceptory ve stěnách vnitřních orgánů a cév) (Pfeiffer, 2007). 

Podle složení receptorů je lze dělit na tři typy (Čihák, 1997): 

První typ receptorů představuje periferní úsek dendritu buněk spinálních ganglií. 

Toto zakončení je buď obklopeno dalšími buňkami, nebo se jedná o zakončení volné. 

Tyto receptory jsou nejčastějším typem receptorů periferních.  

Druhý typ zastupují již zmíněné speciální smyslové buňky. Přijatý podnět 

přemění na vzruch předávaný dalším dendritickým zakončením. Jde o periferní 

zakončení dendritů hlavových nervů.  

Třetí typ představují modifikované nervové buňky, tzv. primární smyslové 

buňky, které přijímají podněty z vnějšího prostředí samy, samy je přeměňují na vzruchy 

a vlastním axonem je posílají dál. Samy o sobě jsou neuronem (Čihák, 1997). 

Pro téma diplomové práce jsou stěžejní receptory zajišťující kožní čití                     

a propriocepci. 

 

 

2.3.2  Receptory kožního čití 

Receptory kožního čití zprostředkovávají informace z vnějšího prostředí člověka 

a podílejí se na aferentaci do centrálního nervového systému, který následně vyhodnotí 

situaci a vytvoří adekvátní reakci (Baštecký, 1993). Povrchové čití může podávat 
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informace o dotyku, tlaku, bolesti, teplotě či vzdálenosti dvou současných taktilních 

podnětů (Trojan, 2003). 

Meissnerova tělíska zprostředkovávají čití pro dotyk (Kobesová, 2009). Jejich 

podráždění není závislé na směru působení tlaku (Trojan, 2003). Jsou umístěna 

povrchově v papilách škáry a mají rychlou adaptaci (Pfeiffer, 2007). 

Vater-Paciniho tělíska jsou další z mechanoreceptorů. Jsou zhruba 1 – 3 mm 

velké, vejčitého tvaru. Lokalizována jsou kromě podkožního vaziva také ve vazivu 

stěny orgánů, vmezeřeném vazivu svalů a kloubních pouzder (Dylevský, 2009). 

Informují o tom, jak se změnila rychlost tlakových změn (Silbernagl, 2004).  Mají 

rychlou adaptaci vůči dotykům a vnímají dále vibrace (a to vibrace rychlejší). Pomalejší 

vibrace vnímají Maeissnerova a Ruffiniho tělíska (Trojan, 2003). 

Předešlému typu receptorů jsou velmi podobná Golgiho-Mazzonio tělíska, která 

jsou umístěna v pojivové tkáni (Pfeiffer, 2007). 

Merkelovy disky a Ruffiniho tělíska registrují tlak (Kobesová, 2009) a mají 

oproti předchozím pomalou adaptaci. Merkelovy disky se nachází v nejhlubší vrstvě 

pokožky a zprostředkovávají dotykové čití především na konečcích prstů a na rtech 

(Trojan, 2003).  

Jako termoreceptory se uplatňují volná nervová zakončení dvou typů. Jeden typ 

je specializovaný na pokles a druhý na vzestup teploty. Pokud je tepelný či chladový 

podnět tak intenzivní, že vyvolá bolest, reagují na něj tzv. C nociceptory. Tepelná čidla 

mají největší hustotu rozmístění na čele a na hřbetu ruky. Nejmenší hustotu mají 

v oblasti zad. Celkem je jich zhruba 30 000, přičemž nejvíce jsou citlivé v rozmezí          

20 – 47°C. Nervová zakončení registrující chlad jsou nejcitlivější mezi 12 – 35°C, 

v celkovém počtu kolem 250 000 (Dylevský, 2009). 

 Jako tzv. nociceptory, čidla bolesti, jsou nazývány neurony                                   

s nemyelinizovanými silnými vlákny C a myelinizovanými tenkými vlákny Aδ, která 

začínají jako volná nervová zakončení. Dle Amblera (1999) je možné, že mají             

na svém povrchu receptory (Ambler, 1999), avšak spolehlivě nebyly zatím pro bolestivé 

čití specifické receptory nalezeny (Pfeiffer, 2007). 



26 

 

Senzorická zakončení v kůži se liší v hladké kůži bez vlasů a v kůži s vlasovými 

folikuly, které přebírají funkci receptorů (Kittnar, 2011).  

Působení podnětu vyvolává uvolňování látek serotoninu, histaminu a různých 

druhů kininů, které aktivují konkrétní receptory. Pokud je podnět pro daný receptor 

neadekvátní, receptor je také schopný reagovat, avšak má pro tento stimul zvýšený práh 

dráždivosti (například vysoká teplota vyvolá pocit bolesti) (Seidl, 2003). 

 

2.3.3  Proprioreceptory  

 Mezi proprioreceptory patří svalová vřeténka a Golgiho tělíska, jejichž 

aferentaci si jedinec uvědomuje pouze částečně (Pfeiffer, 2007).  

 Svalová vřeténka jsou velká zhruba 2 – 3 mm (Dylevský, 2009) či 2 – 10 mm 

(Čihák, 2001), tvoří je několik intrafuzálních  svalových vláken, je obaleno vazivovým 

pouzdrem a leží ve středu a na koncích kosterních svalů. Aferentní nervové vlákno je 

kolem nich spirálovitě obtočeno (Dylevský, 2009) a při protažení svalu vede informaci 

o tom, zda a jak je sval napjatý (aktivně) či protažený (pasivně) (Pfeiffer, 2007). 

Svalová vřeténka pomáhají regulovat délku svalu (Silbernagl, 2004) tím, že registrují 

případný rozdíl mezi intenzitou stahu intrafusálních a extrafusálních svalových vláken, 

který se následně reflexním míšním obloukem upraví (Čihák, 2001). 

 Šlachová Golgiho tělíska mají práh dráždivosti značně vyšší než svalové 

vřeténko. K jejich aktivaci dochází až při (pro poškození) významném napětí šlachy, 

jako obrana před možným poškozením svalu či jejího úponu (Pfeiffer, 2007). Golgiho 

tělísko zpravidla leží v okolí přechodu svalu na šlachu. Reagují na změnu napětí jak při 

izotonické a izometrické kontrakci, tak při pasivním protažení (Dylevský, 2009), čímž 

pomáhají regulovat svalové napětí (Silbernagl, 2004).  

Dále jsou mezi proprioreceptory řazena Paciniho tělíska, která registrují fázický 

pohyb v příslušném kloubu (Kobesová, 2009). 

 Ačkoli je do hlubokého čití řazeno vnímání vibrací, není dosud spolehlivě 

prokázáno, které receptory jsou pro palestezii specifické (Pfeiffer, 2007).   
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2.3.4  Anatomie vybraných částí aferentního nervového systému 

Dostředivé dráhy ústí do zadních míšních kořenů. Ty obsahují jak 

myelinizovaná, tak nemyelinizovaná vlákna, která lze rozdělit na vlákna A I, A II a A 

III a C vlákna. Silná myelinizovaná jsou vlákna A I, mohou mít průřez zhruba 12 – 20 

μm. Vedou signály z receptorů kůže, podkoží, svalů a šlach. Slabší a také 

myelinizovaná jsou A II a A III o průřezu kolem 1 – 12 μm, která zprostředkovávají 

signály z orgánů, svalů, kůže. Nemyelinizovaná tenká C – vlákna o průřezu 0,5 – 1 μm 

přivádějí informace o bolesti, chladu a teple z volných nervových zakončení (Dylevský, 

2000). 

Pro všechny senzitivní dráhy platí, že jejich 1. neuron je ve spinálním gangliu, 

popř. v gangliu konkrétního hlavového nervu, resp. jeho senzitivní složky (Čihák, 

1997). Mezi senzitivní dráhy patří aferentní dráhy hlavových nervů, dráhy zadních 

provazců neboli lemniskový systém, dále systém anterolaterální, který obsahuje dráhy 

spinothalamické, spinoretikulární, spinotektální a spinoolivární (Dylevský, 2009). Dále 

se budeme zabývat pouze systémem lemniskovým a anterolaterálním. 

Dráhy zadních provazců (lemniskový systém) jsou tříneuronové dráhy. Vlastní 

dráhu zadních provazců tvoří první neuron – tractus spinobulbaris. Dendrity těchto 

prvních neuronů mají začátek na periferii v mechanoreceptorech a proprioreceptorech. 

Jejich buňky jsou uloženy ve spinálních gangliích a axony tvoří tractus spinobulbaris, 

který probíhá ipsilaterálně v zadních míšních provazcích do prodloužené míchy. Tuto 

dráhu tvoří svazky fasciculus gracilis a fasciculus cuneatus (Čihák, 1997, Ambler, 

2011). 

 Jako druhý neuron probíhá tractus bulbothalamicus. Buňky leží v jádrech 

zadních provazců, a to mediálně v nucleus gracilis, laterálně v nucleus cuneatus, a dále 

laterálně v nucleus accesorius.  První dvě jádra mají každé dvě zóny, glomerulární              

a retikulární. Glomerulární zóna vysílá axony do thalamu. Zabezpečuje tak vnímání 

vibrací, diskriminačního a taktilního čití a propriocepci. Retikulární zóna axony vysílá 

do mezencefala, mozečku, olivy a subtalamu. Tímto se propriocepce účastní na kontrole 

motoriky (Čihák, 1997). 

 Třetí neuron – tractus thalamocorticalis – má své buňky v thalamu. Axony 

těchto neuronů probíhají do mozkové kůry přes capsula interna. Cílovou strukturou 
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jsou primární sensitivní korové oblasti – tzv. „homunkulus“ (Čihák, 1997). Dráhy lze 

také popsat jako tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis a tractus trigemino-thalamo-

corticalis (Petrovický, 2008). 

Lemniskový systém vede informace o propriocepci a část dotykového čití 

(především diskriminačního) (Ambler, 2011), dále hmat, hluboký tlak a tah. Poškození 

se projevuje neschopností určit polohu končetiny v prostoru, poruchou diskriminačního 

čití, neschopnosti udržet v klidu vzpřímený stoj spatný (Čihák, 1997) či porucha chůze 

– „tabická chůze“ (Dylevský, 2009).  

Anterolaterální systém se od předešlého liší tím, že první neuron končí už 

v zadním rohu míšním. Tam má začátek druhý neuron, který přechází ihned 

kontralaterálně a pokračuje buď do thalamu, kde se přepojí na třetí neuron jdoucí do 

mozkové kůry, nebo jde do mozkového kmene (retikulární formace a tectum 

mesencephali) (Čihák, 1997). 

 První neuron spinotalamické dráhy má buňku ve spinálním gangliu. Dendrity 

sem přicházejí z periferie, axony převádí vzruchy zadními kořeny do míchy, kde 

v jádrech zadních rohů první neuron končí. Druhý neuron má buňky v jádrech zadních 

provazců, axony končí v talamu. Kromě hlavních spojů vysílá spinotalamická dráha 

četné vedlejší kolaterály do retikulární formace (Dylevský, 2009). Vede kožní citlivost 

na bolest, chlad, teplo a část čití pro dotek a hrubý tlak (Ambler, 2011). 

 Spinotektální a spinoretikulární dráhy mají podobný průběh se spinotalamickou 

dráhou. Dendrity jejich prvních neuronů probíhají od receptorů ke spinálním gangliím, 

axony procházejí zadními kořeny míchy k jádrům zadních míšních rohů. Odtud druhé 

neurony kříží střední čáru a vedou informace do středního mozku a retikulární formace. 

Jako funkci dráhy označuje Dylevský (2009) aktivaci retikulární formace a čtverohrbolí 

středního mozku (Dylevský, 2009).  

 Spinoolivární dráha se průběhem prvního neuronu příliš neliší od dráhy 

spinotektální, ale druhý neuron končí v oblasti jader oliv. Tractus spinoolivaris přivádí 

do olivy proprioceptivní informace, zapojené dále do mozečkových okruhů. Tímto se 

podílí na jejich aktivaci (Dylevský, 2009).  
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Jako mediátor se v silných rychle vedoucích aferentních nervových vláknech 

uplatňuje glutamát. Tenká nemyelinizovaná vlákna mají jako mediátory četné peptidy, 

obzvláště substanci P a cholecystokinin (Dylevský, 2000).   

Schéma řízení motoriky (s účastí aferentního systému) znázorňuje obrázek č. 2 

(Trojan, 2005). 

 

 

Obrázek č. 2: Etáže (římskými číslicemi) řízení motoriky. Převzato z: Trojan, 2005 

 

 

2.3.5  Neurologické vyšetření vybraných modalit prováděné fyzioterapeutem 

Taktilní čití 

Dotykové čití se vyšetřuje Semmesovým-Weinsteinovým filamentem. Je to 

vlákno definované hmotnosti, k jehož ohnutí po přiložení na kůži je nutné vynaložit 
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vždy stejnou sílu. Vlákna mohou mít různou hmotnost, nejčastěji se používá vlákno               

o hmotnosti 10 g. Vyšetřující se dotýká vláknem probanda, který hlásí, kolik dotyků 

pocítil. Výsledek je vyjádřen zlomkem, který vyjadřuje, kolik stimulů z kolika proband 

zaznamenal - například  pět ze sedmi (Kobesová, 2009).  

Také lze vyšetřovat gradovaným esteziometrem. Rozsah poruchy se hodnotí pěti 

stupni. Vyšetřující porovnává ihned za sebou zdravou a postiženou stranu pacienta.             

Na esteziometru nastaví nejnižší tlak tak, aby se při kontaktu s kůží hrot zcela zasunul. 

Zhodnotí nejprve zdravou stranu a poté na straně postižené volí stále vyšší tlak do té 

doby, než pacient nenahlásí pocit stejné intenzity dotyku na obou stranách (Véle, 1997).  

Pro orientační jednoduché vyšetření lze použít smotek vaty, jemný štěteček či 

dotyk prsty vyšetřujícího (Fuller, 2008).  

Kvantitativně můžeme obecně senzitivní funkce zhodnotit dle Véleho (1997) 

čtyřmi stupni. Anestezie se označuje číslem 0, hypestezie 1, normestezie 2                             

a hyperestézie 3 (Véle, 1997). 

 

Termické čití 

Čití pro teplo a chlad se vyšetřuje pomocí zkumavek s horkou a studenou vodou 

(Seidl, 2004), kterými se vyšetřující nepravidelně dotýká pokožky pacienta (Pfeiffer, 

2007). Dle Véleho (1997) má voda teplotu 45 °C a 10 °C. U této modality čití se 

hodnotí pouze to, zda vyšetřovaný rozpozná dotyk chladné zkumavky od teplé (Véle, 

1997). 

 

Bolestivé čití 

Vyšetření bolesti se provádí algezimetrem, ostrým předmětem či termosondou           

o teplotě vyšší než 45°C nebo nižší než 10°C. K ohodnocení bolesti nejčastěji slouží 

Vizuální analogová škála intenzity bolesti (VAS). Jde o úsečku (dlouhou 10 cm),          

na jejímž levém okraji je označena hodnota „žádná“, na pravém „nejhorší možná“. 

Vyšetřovaný zakreslí místo, které odpovídá jeho subjektivnímu pocitu bolesti. Škála 

může popisovat buď intenzitu bolesti (VAS-I), nebo nepříjemnost bolesti (VAS-U). 

Podobně numerická škála bolesti (NS) je řada čísel od 0 do 10. U nuly je bolest 
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„žádná“, u desítky je „nejhorší možná“. Také tyto škály mohou měřit intenzitu (NS-I)            

a nepříjemnost (NS-U) bolesti (Knotek, 2009). 

Bolest je možné vyšetřovat (podobně jako taktilní čití) také esteziometrem, 

nastaveným na nejvyšší tlak (Véle, 1997). 

 

Palestezie 

 Vibrační čití se vyšetřuje pomocí gradované 64 Hz (Véle, 1997) nebo 128 Hz  

(Kobesová, 2009) ladičky. Přikládá se na místa, kde jsou dobře přístupné kostní 

výběžky. Rozechvěná ladička se přiloží a vyšetřovaný hlásí okamžik, kdy přestal 

vibrace vnímat. V té chvíli vyšetřující odečte na ladičce stupně – například 4/8. Také lze 

palestezii hodnotit časově podle doby, po kterou pacient vibrace vnímal (Véle, 1997).  

 Ideální hodnota pro vibrační čití je 8/8 (Kobesová, 2009). S rostoucím věkem se 

tato hodnota fyziologicky snižuje, a to zejména na akrech dolních končetin (Gilman, 

2002). Pokud je palestezie snížená, nazývá se palhypestezie, pokud zcela vymizí, je 

označena jako palanestezie (Kobesová, 2009).  

 

2.3.6  Pomocná neurologická vyšetření senzitivních drah  

 K měření rychlosti vedení dostředivých vláken lze u nervů ležících v blízkosti 

povrchu kůže použít stimulační EMG. Používá se pro diagnostiku periferního 

neurogenního onemocnění. Může se jednat buď o poruchu axonální (příkladem může 

být alkoholová neuropatie), nebo demyelinizační, přičemž typicky se vyšetření provádí 

u degenerativních demyelinizacích onemocnění (Pfeiffer, 2007). 

 Dále lze použít evokované potenciály (EP). Principem je skutečnost, dráždění 

receptorů vyvolává tzv. evokované potenciály zachytitelné pomocí EEG. Mohou být 

například vizuální – VEP, akustické – AEP, somatosenzorické (SEP či SSEP). Klinické 

využití SEP může být například u roztroušené mozkomíšní sklerózy, poruch kořenů               

a plexu či senzitivních poruch periferních nervů. Pokud je příčina senzitivní poruchy 

psychická, nález je bez patologie (Káš, 1997). Monitorování evokovaných potenciálů 
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má uplatnění také v neurointenzivní a peroperační péči u kardiochirurgických,  

angiochirurgických (Kalina, 2000) a neurochirurgických výkonů (Walsh, 2005). 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY  

 

 

3.1  Cíle a úkoly 

Cílem práce je provedení pilotního experimentu, ve kterém budou zkoumány            

a hodnoceny změny hlubokého a povrchového čití u pěti pacientů s depresivní 

poruchou.  

Na základě neurologického vyšetření bude čití porovnáno ve dvou různých 

fázích tohoto psychického onemocnění v časovém odstupu. Fáze deprese bude určena 

pomocí sebeposuzovacího Beckova dotazníku hloubky deprese ve zkrácené formě            

o 13 otázkách.  

Úkolem je zhodnotit termické, taktilní, vibrační a algické čití                               

u pěti medikamentózně léčených pacientek ve věku 45 – 66 let, které trpí periodickou 

nebo bipolární depresivní poruchou.  

Je předpokládán vliv subjektivity vyšetření a farmakologické léčby probandů. 

Výzkum je tak nastaven z toho důvodu, aby se prováděl v podmínkách co nejvíce 

podobných podmínkám, v jakých bývá provedeno běžné neurologické vyšetření 

prováděné fyzioterapeutem v případě, že pracuje s pacientem trpícím depresivní 

poruchou. 

 

3.2  Výzkumné otázky a hypotézy 

Stanovena byla tato výzkumná otázka: Dochází při změně deprese ke změně 

čití? 

Ho: V různých obdobích depresivní poruchy se čití nemění. Výsledek dvou 

neurologických vyšetření provedených v různých fázích deprese u probandů trpících 

depresivní poruchou se nebude lišit. 

H1: Neplatí Ho. Se změnou deprese dochází ke změně čití. 

  



34 

 

4  METODIKA PRÁCE  

 

 

Projekt byl schválen etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 056/2012,  

viz příloha 1. Probandi byli seznámeni s podmínkami výzkumu a podepsali 

informovaný souhlas, jehož vzor je v příloze 2.  

Výzkum proběhl u dvou probandů na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze (VFN). Byla uzavřena smlouva o zabezpečení odborné praxe 

studentky mezi FTVS UK a VFN. Ostatní dvě pacientky byly studentkou navštíveny 

v domácím prostředí, za splnění níže uvedených podmínek pro vyšetření. 

Použity byly vždy stejné vyšetřovací pomůcky a obě vyšetření proběhla                    

u každého probanda na stejném místě. 

 

4.1  Popis výzkumného souboru   

Výzkumný soubor tvořilo 5 probandů trpících již 10 a více let unipolární                 

a bipolární depresivní poruchou diagnostikovanou lékařem. Šlo o probandy stejného 

pohlaví – ženy – ve věkovém rozmezí od 45 do 66 let. U všech pacientek byla 

dominantní horní končetina pravá. 

Pacientky splňovaly následující kritéria: 

- nepřítomnost diabetes mellitus  

- nepřítomnost periferní neuropatie či jiného neurologického onemocnění  

- depresivní poruchou trpí nejméně 10 let 

- v případě bipolární poruchy byly v době vyšetření ve fázi deprese 

- při prvním a druhém vyšetření každá pacientka užívala stejné léky, mírně se 

lišilo pouze jejich rozložení 

- byly ochotny a schopny spolupráce 
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Při prvním vyšetření užívaly stejná antidepresiva jako při vyšetření druhém. Šlo o léky:  

1. Prothiaden, Diazepam, Fluoxetin  

2. Atarax, Frontin, Trittico, Escitalopram 

3. Cipralex, Lexaurin 

4. Trittico 

5. Zoloft, Xanax 

Pacientky tyto léky užívají dlouhodobě. Pro přehlednost uvádím níže jejich 

některé účinky a stručný popis, převzaté z informací oficiálně schválených Státním 

úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL, 2012). 

Prothiaden je antidepresivum I. generace, patří mezi tricyklická antidepresiva.  

Patří mezi inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Za současného 

podávání analgetik zvyšuje jejich analgetické účinky. Diazepam patří mezi 

benzodiazepiny. Působí anxiolyticky, sedativně, antikonvulzivně a jako centrální 

myorelaxancium. Fluoxetin je antidepresivum III. generace, inhibitor zpětného 

vychytávání serotoninu. 

Atarax patří mezi anxiolytika. Tlumí činnost některých subkortikálních struktur, 

neinhibuje aktivitu mozkové kůry. Může mít spasmolytické a mírně analgetické 

působení. Frontin je benzodiazepinový derivát. Má anxiolytické, myorelaxační, 

antikonvulzivní a sedativně-hypnotické účinky. Trittico je antidepresivum III. generace, 

s anxiolytickým účinkem. Působí pozitivně na spánek. Escitalopram je antidepresivum 

patřící mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu.  

Cipralex obsahuje escitalopram, je inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. 

Lexaurin je benzodiazepin, má anxiolytické, antikonvulzivní, hypnotické                              

a myorelaxační účinky. 

Zoloft patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Xanax 

je anxiolytikum benzodiazepinového typu, má dále účinky antikonvulzivní, 

hypnosedativní a myorelaxační. 
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4.2  Použité metody 

Konkrétní modality čití byly zkoumány v rozsahu neurologického vyšetření 

prováděného fyzioterapeutem. Šlo o čití taktilní, algické, termické a palestezii.  

Čití bylo zkoumáno na předloktí obou horních končetin v polovině vzdálenosti 

mezi processus styloideus ulnae a epikondylus lateralis humeri. Palestezie byla měřena 

na processus styloideus radii.  

Proband během vyšetření ležel na zádech. Vyšetření bylo provedeno                       

při pokojové teplotě. 

 

4.2.1  Hodnocení deprese 

Zároveň s neurologickým vyšetřením byl pacientkou vždy vyplněn Beckův 

sebeposuzovací dotazník deprese (zkrácená forma o 13 otázkách). Při prvním vyšetření 

musela pacientka dosáhnout v dotazníku alespoň 9 bodů (toto je hodnota, kdy podle 

Beckovy škály začíná deprese). V průběhu času se do dalšího vyšetření se její stav 

musel zlepšit nejméně o 5 bodů, aby byla zařazena do výzkumného souboru. 

 

4.2.2  Vibrační čití 

Bylo měřeno gradovanou ladičkou 128 Hz (obrázek č. 3) na processus styloideus 

radii. Výsledky byly zaznamenány do tabulky č. 2.  

 

Tabulka č. 2: Záznamová tabulka pro vyšetření palestezie 

Vibrační čití 

P HK 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 

L HK 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 
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Obrázek č. 3: Gradovaná ladička 

 

4.2.3  Termické čití 

Termické čití bylo hodnoceno v rozsahu rozpoznání zkumavky s teplou vodou     

(30°C) od vody chladnější (20°C). Byly přiloženy nejprve jedna zkumavka, poté druhá 

(obrázek č. 4), vždy na polovinu vzdálenosti mezi proccesus styloideus ulnae                       

a epicondylus lateralis humeri. Pacientka poté měla říci, která ze zkumavek byla 

chladnější. Rovněž byl zaznamenán rozdíl mezi pravou a levou horní končetinou, viz 

tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3: Záznamová tabulka pro vyšetření termického čití 

Termické čití 

P HK L HK 

0 

-nerozpozná chladnější podnět od teplejšího 

0 

- nerozpozná chladnější podnět od teplejšího 

1 

rozpozná chladnější podnět od teplejšího 

1 

- rozpozná chladnější podnět od teplejšího 

2 

- studený či teplý podnět vnímá jako bolest 

2 

- studený či teplý podnět vnímá jako bolest 
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Obrázek č. 4: Použité zkumavky a teploměr 

 

4.2.4  Algické čití 

 Bylo vyšetřováno esteziometrem na stupeň č. 7. Použita byla numerická 

škála bolesti. Pacient zaznamená číslo od 0 (žádná bolest) do 10 (maximální bolest), 

které nejvíce odpovídá tomu, jak podnět vnímá, viz tabulka č. 4.   

Tabulka č. 4: Záznamová tabulka pro vyšetření algického čití 

Algické čití 

P HK 0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 

L HK 0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 

 

 

4.2.5  Taktilní čití 

Kvantitativně bylo čití ohodnoceno třemi stupni. Jde pouze o srovnání rozdílu 

mezi pravou a levou horní končetinou. Bylo vyšetřeno esteziometrem (obrázek č. 5) na 

stupeň č. 1, výsledek vyšetření byl zaznamenán do tabulky č. 5.  
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Tabulka č. 5: Záznamová tabulka pro vyšetření taktilního čití 

Taktilní čití 

P L 

0 

vymizení citlivosti (anestezie) 

0 

vymizení citlivosti (anestezie) 

1 

normální citlivost (normestezie) 

1 

normální citlivost (normestezie) 

2 

zvýšení citlivosti (hyperestezie) 

2 

zvýšení citlivosti (hyperestezie) 

 

 

 

Obrázek č. 5: Použitý esteziometr 

 

 

4.3  Sběr dat  -  časový rozvrh, vedení a podmínky sběru dat 

Vyšetření probandů proběhlo v průběhu června – září 2012. Každá pacientka byla 

vyšetřena dvakrát: jednou v těžší a jednou v lehčí fázi deprese. Doba mezi jednotlivými 

vyšetřeními se u každé pacientky lišila. Pohybovala se mezi 26 a 75 dny.  

 U hospitalizovaných pacientek byla změna jejich psychického stavu mezi 

jednotlivými neurologickými vyšetřeními předpokládána. Při propuštění se cítily lépe 

než při přijetí, neboť právě léčba deprese byla indikací k jejich pobytu.  
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 U nehospitalizovaných pacientek, které byly vyšetřovány ve svém domácím 

prostředí, bylo vyšetření provedeno po telefonické domluvě ohledně jejich psychického 

stavu. 

Pomůcky k provedení neurologického vyšetření byly částečně zapůjčeny             

a částečně zakoupeny. Gradovanou ladičku 128 Hz dočasně poskytla katedra 

fyzioterapie FTVS UK. Gradovaný esteziometr byl půjčen od pana doc. Františka 

Véleho a zkumavky na vodu byly zakoupeny. 

 

 

4.5  Analýza dat 

 

4.5.1  Software použitý k vyhodnocení výsledků 

 Pro popisnou statistiku byl použit Microsoft Excel 2007. Pro testování hypotéz 

pomocí Wilcoxonova testu pro dva závislé výběry byl použit program SPSS 17.0          

a pro vytvoření krabicových grafů program Statistica 6. 

 

4.5.2  Způsob vyhodnocení dat 

 Pro každý druh čití byla vytvořena popisná tabulka, ve které jsou vidět hodnoty 

čití pro každého probanda jak ve stavu lehčí deprese, tak ve stavu těžší deprese. 

Součástí každé tabulky jsou také vypočtené hodnoty minima, maxima, aritmetického 

průměru, mediánu a směrodatné odchylky dané modality čití ve stavu těžší a lehčí 

deprese. 

 Pro lepší přehlednost jsou ještě deprese a všechna čití graficky znázorněna 

pomocí krabicových grafů, které dávají přehled o rozložení hodnot dané veličiny.  

 K ověření pravdivosti hypotéz byl použit Wilcoxonův test pro dva závislé 

výběry. Tento test je neparametrickou obdobou párového t-testu (Ott, 2010). 

Neparametrický test je nutno použít proto, že rozsah výběrového souboru je malý         

(n ˂ 30) a pracuji s ordinálními (pořadovými) proměnnými.  
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 Tato diplomová práce je pouze pilotní studií s nízkým počtem probandů (pět). 

Použití statistického testování hypotéz je u takto malého počtu probandů na hranici 

proveditelnosti (Ott, 2010) a v této pilotní studii slouží spíše jako načrtnutí výzkumného 

postupu při rozpracování tohoto tématu na větším výběrovém souboru. Uvedený 

experiment má ráz pilotního kvantitativního výzkumu. 
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5  VÝSLEDKY  

 

 

5.1  Statistický popis výběrového souboru 

 

5.1.1  Zhodnocení míry deprese 

Zhodnocení míry deprese popisuje tabulka č. 6. Je v ní uvedeno, kolik bodů               

v Beckově sebeposuzovacím dotazníku každý proband dosáhl při prvním a druhém 

vyšetření. Podle této zkrácené verze Beckovy škály je norma 0 – 8 bodů. Lehké až 

středně těžké depresi je přisuzováno 9 – 23 bodů, těžké depresi pak odpovídá 24 a více 

bodů.  

 

Tabulka č. 6: Popis výběrového souboru z hlediska tíže deprese. Zdroj: počet bodů, 

který každý proband získal v Beckově sebeposuzovací škále deprese při prvním                   

a druhém vyšetření. Výpočet v programu Microsoft Excel 2007 

 První měření Druhé měření 

Proband 1 20 7 

Proband 2 18 3 

Proband 3 21 13 

Proband 4 10 3 

Proband 5 24 10 

Minimum 10 3 

Maximum 24 13 

Aritmetický průměr 18,6 7,2 

Medián 20 7 

Směrodatná odchylka 5,273 4,382 



43 

 

Dále jsou v tabulce č. 6 uvedeny základní popisně-statistické hodnoty polohy      

a variability výběrového souboru (minimum, maximum, aritmetický průměr, medián      

a směrodatná odchylka). 

Naměřené hodnoty míry deprese jsou graficky sesumarizovány v krabicovém 

grafu č. 1. Jsou na něm názorně vidět rozdíly v rozdělení naměřených hodnot ve stavu 

těžší a lehčí deprese. 

 

 Medián 
 25%-75% 
 Rozsah neodleh. 
 Odlehlé

Těžší Lehčí
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

 

Graf č. 1: Krabicový graf lehčího (1. měření) a těžšího (2. měření) stavu deprese dle 

Beckovy sebeposuzovací stupnice deprese. Osa y – počty bodů dle uvedeného 

dotazníku. Vytvořeno v programu Statistica 6 

 

5.1.2  Vibrační čití 

Zhodnocení vibračního čití na pravé a levé horní končetině (P HK, L HK) je 

uvedeno v tabulce č. 7 a grafu č. 2. Čísla v tabulce znamenají počet osmin odečtených 

na ladičce v průběhu vyšetření. Tedy například číslo 4 v tabulce znamená                      

1. měření 2. měření 
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4/8 na ladičce. 8/8 znamená neporušenou palestezii. Čím je čitatel ve zlomku menší, tím 

menší je schopnost vnímat vibrace.  

 

Tabulka č. 7: Zhodnocení vibračního čití na pravé a levé horní končetině. Číslo 

znamená počet osmin odečtených na ladičce. Zdroj: data z vyšetření ladičkou a výpočet 

v Microsoft Excel 2007 

Vibrační čití  

P HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

stav 

Proband 1 4 4 

Proband 2 6 8 

Proband 3 6 7 

Proband 4 5 5 

Proband 5 5 6 

Minimum 4 4 

Maximum 6 8 

Aritmetický průměr 5,2 6 

Medián 5 6 

Směrodatná odchylka 0,837 1,581 

 

Vibrační čití 

L HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

stav 

Proband 1 5 6 

Proband 2 5 8 

Proband 3 6 7 

Proband 4 5 6 

Proband 5 5 6 

Minimum 5 6 

Maximum 6 8 

Aritmetický průměr 5,2 6,6 

Medián 5 6 

Směrodatná odchylka 0,447 0,894 

 

 

U prvního probanda došlo ke změně pouze na levé horní končetině. Ve stavu 

lehčí deprese cítil vibrace o 1/8 déle než při prvním vyšetření. Palestezie na pravé horní 

končetině zůstala beze změny. 

 Druhý proband cítil vibrace při druhém vyšetření více, a to na obou horních 

končetinách. Vpravo to bylo o 2/8 více a vlevo o 3/8 více ve stavu menší deprese. 

 Vyšetření u třetího probanda ukázalo, že na obou horních končetinách cítil 

vibrace o 1/8 více v lehčí depresi. 
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Palestezie u čtvrtého probanda se lišila pouze na levé horní končetině. Došlo            

ke změně ve smyslu zvýšení o 1/8 ve stavu lehčí deprese. Na pravé horní končetině            

ke změně nedošlo. 

 Pátý proband cítil vibrace ve stavu lehčí deprese o 1/8 více, a to na obou horních 

končetinách stejně. 

 

 Medián 

 25%-75% 

 Rozsah neodleh. 

 Extrémy

P HK_TS P HK_LS L HK_TS L HK_LS

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

 

Graf č. 2: Krabicový graf vytvořený z naměřených hodnot palestezie. TS – těžší 

stav, LS – lehčí stav. Osa y – hodnoty vibračního čití. Vytvořeno v programu            

Statistica 6 
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5.1.3  Termické čití 

Zhodnocení termického čití na pravé a levé horní končetině (P HK, L HK) je 

uvedené v tabulce č. 8 a grafu č. 3. Vysvětlivky k významu čísel v tabulce u prvního až 

pátého probanda jsou v kapitole 4.2.2 – tabulka č. 3. Pro snadnější orientaci zde opět 

uvedu, co přesně čísla znamenají. Pokud vyšetřovaný nerozpozná chladnější (20°C) 

podnět od teplejšího (30°C), označí se stupněm 0. V případě, že podněty správně rozliší, 

připadá mu 1. Když jeden z podnětů (nebo oba) vnímá jako bolest, označí se stupněm 2.  

V rámci vyšetření termického čití bylo cílem zjistit pouze to, zda subjekt 

rozpozná chladnější podnět od teplejšího. Rozdíl byl 10 °C. 

 

Tabulka č. 8: Zhodnocení termického čití na pravé a levé horní končetině.                      

0 – nerozpozná chladnější podnět od teplejšího, 1 – správně podněty rozpozná,                   

2 – chladnější nebo teplejší podnět (nebo oba) vnímá jako bolest. Zdroj: data z vyšetření 

a výpočet v Microsoft Excel 2007 

Termické čití  

P HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

stav 

Proband 1 1 1 

Proband 2 0 1 

Proband 3 1 1 

Proband 4 1 1 

Proband 5 0 1 

Minimum 0 1 

Maximum 1 1 

Aritmetický průměr 0,6 1 

Medián 1 1 

Směrodatná odchylka 0,548 0,000 

 

Termické čití  

L HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

Stav 

Proband 1 1 1 

Proband 2 1 1 

Proband 3 1 1 

Proband 4 0 1 

Proband 5 1 1 

Minimum 0 1 

Maximum 1 1 

Aritmetický průměr 0,8 1 

Medián 1 1 

Směrodatná odchylka 0,447 0,000 
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První a třetí proband při obou vyšetřeních správně rozlišil oba podněty na obou 

horních končetinách. 

 Druhý proband také rozpoznal chladnější zkumavku od teplejší, ale pouze na 

levé horní končetině. Vpravo podněty nerozpoznal ve stavu větší deprese. 

Čtvrtý proband podněty rozpoznal na pravé horní končetině. Na levém předloktí 

je nedokázal rozlišit ve stavu horší deprese. 

 Pátý proband teplotu nerozlišil na pravé horní končetině, a to ve stavu horší 

deprese. Na levé straně je dokázal rozlišit při obou vyšetřeních. 

 

 Medián 

 25%-75% 

 Rozsah neodleh. 

 Extrémy
P HK_TS P HK_LS L HK_TS L HK_LS
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0,0
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1,2

 

Graf č. 3: Krabicový graf vytvořený z naměřených hodnot termického čití. TS – těžší 

stav, LS – lehčí stav. 0 – nerozpozná chladnější podnět od teplejšího, 1 – správně 

podněty rozpozná, 2 – chladnější nebo teplejší podnět (nebo oba) vnímá jako bolest. 

Osa y - hodnoty termického čití. Vytvořeno v programu Statistica 6 
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5.1.4  Algické čití 

Zhodnocení algického čití na pravé a levé horní končetině (P HK, L HK) je 

v tabulce č. 9 a grafu č. 4. K určení stupně bolesti byla použita numerická škála bolesti, 

jak je uvedeno v kapitole 4.2.4. Na stupnici 0 – 10 proband označil, jak vnímá podnět 

esteziometru nastaveného na stupeň 7. Na této škále 0 označuje žádnou bolest, 10 

znamená maximální bolest.  

 

Tabulka č. 9: Zhodnocení algického čití na pravé a levé horní končetině. Čísla určují 

stupeň na numerické škále bolesti od 0 do 10 (0 – žádná bolest, 10 – maximální možná 

bolest). Zdroj: data z vyšetření a výpočet v Microsoft Excel 2007 

Algické čití  

P HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

stav 

Proband 1 1 2 

Proband 2 2 3 

Proband 3 0 1 

Proband 4 4 5 

Proband 5 3 4 

Minimum 0 1 

Maximum 4 5 

Aritmetický průměr 2 3 

Medián 2 3 

Směrodatná odchylka 1,581 1,581 

Algické čití  

L HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

stav 

Proband 1 1 2 

Proband 2 2 2 

Proband 3 1 1 

Proband 4 1 3 

Proband 5 3 3 

Minimum 1 1 

Maximum 3 3 

Aritmetický průměr 1,6 2,2 

Medián 1 2 

Směrodatná odchylka 0,894 0,837 
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 Medián 

 25%-75% 

 Rozsah neodleh. 
P HK_TS P HK_LS L HK_TS L HK_LS

-1

0

1

2

3

4

5

6

 

Graf č. 4: Krabicový graf vytvořený z naměřených hodnot algického čití. Byla použita 

data z vyšetření bolesti pomocí numerické škály 0 – 10. 0 znamená žádnou bolest, 10 

znamená maximální možnou bolest. TS – těžší stav, LS – lehčí stav. Osa y – hodnoty 

algického čití. Vytvořeno v programu Statistica 6 

 

První proband vnímal dotyk tupým hrotem na obou horních končetinách stejně. 

Při prvním vyšetření – ve stavu větší deprese – jej vnímal jako stupeň 1. Při druhém 

vyšetření jej popsal o 1 jednotku (stupeň) větší než při prvním vyšetření. Podnět popsal 

jako bolestivější ve stavu lehčí deprese. 

 Druhý proband vnímal při prvním vyšetření na obou horních končetinách bolest 

jako stupeň 2. Při druhém vyšetření vnímal vlevo opět stupeň 2, avšak vpravo jako 

stupeň 3. Ve stavu lehčí deprese tedy vykázal na pravé (dominantní) horní končetině 

větší citlivost k bolesti o 1 stupeň. 
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Třetí proband vnímal podnět na levé horní končetině při obou vyšetřeních jako 

stupeň 1. Vpravo však ve stavu větší deprese kontakt esteziometru vůbec nepopsal jako 

bolest, tedy jej označil za stupeň 0. Ve stavu menší deprese udal vpravo stupeň 1.              

Ve stavu větší deprese tedy cítil na dominantní straně o 1 stupeň menší bolest. 

 Čtvrtý proband vnímal podnět ve stavu větší deprese vpravo jako stupeň 4, vlevo 

jako 1. Ve stavu lehčí deprese popsal bolest vpravo jako číslo 5 (tedy o 1 více než při 

prvním vyšetření), vlevo jako číslo 3 (o 2 stupně více než ve stavu vážnější deprese). Je 

zde tedy nemalý rozdíl mezi dominantní a nedominantní horní končetinou.  

 Pátý proband označil při prvním vyšetření bolest jako stupeň 3 na obou horních 

končetinách. Při druhém vyšetření se bolest vpravo zvýšila o 1 stupeň, vlevo byla opět 

3. Ve stavu lehčí deprese tedy vnímavost k bolesti stoupla na dominantní horní 

končetině o 1 jednotku.   

 

 

5.1.5  Taktilní čití 

Zhodnocení taktilního čití na pravé a levé horní končetině (P HK, L HK) 

znázorňuje graf č. 5 a tabulka č. 10.  

Dotykový podnět byl uskutečněn esteziometrem nastaveným na stupeň 1. Šlo 

zde o porovnání vnímání taktilního podnětu na pravé a levé horní končetině, byly 

použity 3 stupně citlivosti. 0 znamená vymizení citlivosti, 1 normální citlivost                   

a 2 zvýšení citlivosti. Vše ve srovnání s druhostrannou horní končetinou, jak je uvedeno 

v kapitole 4.2.5.  

U všech probandů byl výsledek vyšetření rozdílu taktilního čití na pravé a levé 

horní končetině shodný. Podnět vnímali stejně na pravém i levém předloktí, a to jak ve 

stavu lehčí, tak ve stavu těžší deprese. Nepociťovali rozdíl mezi dotykem esteziometru 

vpravo a vlevo.  
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Tabulka č. 10: Zhodnocení taktilního čití na pravé a levé horní končetině. 0 – vymizení 

citlivosti, 1 – normální citlivost, 2 – zvýšení citlivosti ve srovnání s druhou horní 

končetinou. TS – těžší stav, LS – lehčí stav. Zdroj: data z vyšetření a výpočet 

v Microsoft Excel 2007 

Taktilní čití  

P HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

stav 

Proband 1 1 1 

Proband 2 1 1 

Proband 3 1 1 

Proband 4 1 1 

Proband 5 1 1 

Minimum 1 1 

Maximum 1 1 

Aritmetický průměr 1 1 

Medián 1 1 

Směrodatná odchylka 0,000 0,000 

 

Taktilní čití  

L HK 

Těžší  

stav 

Lehčí  

stav 

Proband 1 1 1 

Proband 2 1 1 

Proband 3 1 1 

Proband 4 1 1 

Proband 5 1 1 

Minimum 1 1 

Maximum 1 1 

Aritmetický průměr 1 1 

Medián 1 1 

Směrodatná odchylka 0,000 0,000 
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 Medián 

 25%-75% 

 Rozsah neodleh. 
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Graf č. 5: Krabicový graf vytvořený z naměřených hodnot taktilního čití. 0 – vymizení 

citlivosti, 1 – normální citlivost, 2 – zvýšení citlivosti ve srovnání s druhou horní 

končetinou. TS – těžší stav, LS – lehčí stav. Osa y – hodnoty taktilního čití. Vytvořeno 

v programu Statistica 6 

 

 

5.2  Wilcoxonův test pro dva závislé výběry 

 Wilcoxonův test pro dva závislé výběry (Wilcoxon signed – rank test) je 

neparametrickou obdobou párového t-testu. Jeho pomocí lze testovat nulovou hypotézu, 

že medián rozdílu hodnot čití u pacientek je nulový (Ott, 2010). 

 „P-hodnota (p-value) je nejmenší hladina významnosti, při které je možné ještě 

zamítnout nulovou hypotézu H“ (Neubauer, 2012). 
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Hladinu významnosti (α) jsem standardně stanovila 5 % (α = 5%). V tabulce      

č. 11 a v grafu č. 6 jsou pro každou končetinu  a čití uvedeny vypočtené hodnoty           

p-value. V tabulce č. 11 vidíme, že p-value je menší než 5 % jen u palestezie na levé 

horní končetině a u algického čití na pravé horní končetině. Pouze v těchto dvou 

případech došlo ke statisticky významné změně na zvolené hladině významnosti. Proto 

mohu zamítnout nulovou hypotézu pro tyto dvě modality čití na uvedených 

končetinách. U ostatních druhů čití ke změnám buď nedošlo (taktilní čití), nebo ke 

změnám došlo, ale vypočtené p-value překračuje stanovenou hladinu významnosti, 

proto nemohu zamítnout nulovou hypotézu pro tato čití.  

 

Tabulka č. 11: P-value pro jednotlivé modality čití. Zdroj: Výpočet v programu      

SPSS 17.0 

 p-value 

Vibrační čití P HK 0,102 

L HK 0,034 

Termické čití P HK 0,157 

L HK 0,317 

Algické čití P HK 0,025 

L HK 0,18 

Taktilní čití P HK 1 

L HK 1 
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Graf č. 6: Sloupcový graf znázorňující hodnoty p-value (osa y) pro jednotlivé modality 

čití (osa x) na pravé a levé horní končetině (P HK, L HK). Vytvořeno v programu 

Microsoft Excel 2007 
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6  DISKUSE  

 

 

 Výskyt depresivní poruchy v populaci se stále zvyšuje. Kromě praktických 

lékařů, psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů se s pacienty trpícími touto poruchou 

setkávají v čím dál vyšší míře také další lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci včetně 

fyzioterapeutů. Především v neurologické praxi se deprese objevuje v kombinaci se 

somatickými symptomy či jako jedna z okruhu diagnóz pacienta (Anders, 2005).  

Výkyvy v psychickém stavu jedince mohou způsobovat změny v jeho 

neurologickém nálezu. Je podstatné, aby byla psychika jedince brána v úvahu při 

hledání příčiny jeho obtíží a volbě strategie léčby – jak v rámci péče lékařské,                  

tak fyzioterapeutické.  

 

Studie zabývající se změnou čití při depresivní poruše 

Problematikou senzitivních funkcí u osob trpících depresivní poruchou se již 

zabývala řada autorů. Velkou skupinu představují zejména výzkumy bolesti, dále 

existují i studie prahu bolesti způsobené termickými stimuly (obojí uvedeno níže).  

Oproti tomu o změnách taktilního a vibračního čití se hovoří méně. Obecně Anders 

(2005) zmiňuje možnost konverzních změn čití při depresi, avšak přímo o dotykovém či 

vibračním čití zde nehovoří. Domnívám se, že převaha studií o algické aferenci                    

a zpracování může být způsobena tím, že často právě kvůli bolesti pacient přichází 

k lékaři – a pak je nutné s bolestí pracovat. Zároveň však málokterý člověk přichází        

z toho důvodu, že má lehce snížené nebo zvýšené například vibrační čití. Jen s tímto 

problémem pacient lékaře zpravidla nevyhledává. A tak možná proto stojí zmíněná 

problematika poněkud stranou největšího zájmu. Ačkoli může být lehká změna čití 

(např. propriocepce) nevýznamná z hlediska lékařké diagnózy, fyzioterapeut by ji měl 

vždy brát v úvahu. Na kvalitě aference do určité míry závisí také aktivní provedení 

pacientových pohybů. To se dále může odrazit jak na průběhu terapie, tak na jejím 

výsledku.  
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Vnímání bolesti 

V našem výzkumu prokázaly výsledky vyšetření algického čití určité změny.          

Ve stavu těžší deprese tři probandi cítili podnět na obou horních končetinách stejně, dva 

probandi vnímali kontakt esteziometru více na jedné horní končetině. Při lehčí depresi 

všech pět pacientek označilo algický podnět jako více bolestivý alespoň na jedné horní 

končetině.  

Tento nález koresponduje s tvrzením, že ve stavu menší deprese jedinec vnímá 

bolestivé podněty více než ve stavu deprese větší. Knotek (in Kolář, 2009), popisuje              

u osob s depresivní poruchou obecně zvýšení prahu pro bolest způsobenou běžnými 

bolestivými stimuly. Oproti tomu bolest zapříčiněná nemocí či dlouhodobou poruchou 

v organismu (blízký je výraz „chronická bolest“) je vnímána intenzivněji.  

Oproti tomu Lautenbacher et al. (1994) publikovali výsledky ohledně zvýšení 

prahu bolesti u skupiny pacientů s velkou depresivní poruchou vzhledem ke stejně velké 

skupině zdravých osob. Byla vyplněna škála depresivních symptomů u pacientů, avšak 

vztah mezi depresivními symptomy a prahem bolesti nebyl prokázán. Mezi skupinami 

celkově byl nalezen rozdíl ve smyslu zvýšení prahu bolesti u depresivních probandů.            

U nebolestivých stimulů (teplo, chlad, vibrace) byla citlivost kůže jen nepatrně zvýšena 

u nemocných oproti zdravým probandům (Lautenbacher, 1994). 

Podrobněji bolest rozdělují ve své studii Bar et al. (2003). Zmiňují se o tom, že 

je popisována zvýšená náchylnost depresivních pacientů k chronicitě bolestí, a naproti 

tomu u vážných depresí bývá (při experimentálně provedených bolestivých stimulech) 

nalezen zvýšený práh pro bolest. Jako výsledek svého vlastního výzkumu na 30 

pacientech s velkou depresivní poruchou uvedli zvýšený práh bolesti způsobené 

termickými stimuly a snížený práh pro ischemickou bolest. Dále autoři uvedli rozdílné 

nálezy na pravé a levé polovině těla. Lateralizace změn bolestivého čití při depresivní 

poruše je popisována také v dalších publikacích (Bar, 2003, Kolář, 2009). Kromě vlivu 

strany těla je dále zmíněn i vliv pohlaví na vnímání tepelné bolesti u velké depresivní 

poruchy. U žen byla tolerance k termickým stimulům na pravé horní končetině větší 

(Bar, 2003). 

K tomu, zda má na lateralizaci změn čití vliv dominance hemisfér a v jaké jsou 

navzájem závislosti, se nelze zatím jednoznačně vyjádřit, neboť dle Höschla (2004) 
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mohou poměr úlohy hemisfér měnit psychofarmaka. Zmiňuje také, že u pacientů 

s unipolární depresí je častá zkřízená lateralita, zatímco pacienti trpící bipolární 

poruchou vykazují především dominantní lateralitu (Höschl 2004). Na tomto místě 

bychom mohli zmínit také zajímavost našeho výzkumného souboru. Je jí to, že u všech 

modalit čití kromě taktilního je na dominantní končetině (zde to byla vždy pravá) větší 

variabilita naměřených hodnot. Nasvědčovalo by to, že ve vnímání daných podnětů 

opravdu hraje určitou roli dominance hemisfér. 

Zvýšený práh bolesti způsobené chladem u skupiny depresivních pacientů oproti 

zdravým byl nalezen také Schwierem et al. (Schwier, 2010). Naopak pro horké stimuly 

nalezli jiní autoři snížení prahu bolesti (Strigo, 2008b).  

Pokud bychom okruh diskutovaných článků rozšířili i na ty, které pojednávají           

o výzkumech prováděných na zvířatech, můžeme zařadit i studii Shi et al. (2010) 

z Pekingu. Autoři pojednávají o experimentu na potkanech. Zvířata uměle uvedená             

do stavu deprese vykázala vyšší práh bolesti (způsobené tepleným a mechanickým 

podnětem) oproti kontrolní skupině potkanů. Shi et al. (2010) se také zmiňují o jiných 

vědeckých pracech zabývajících se prahem bolesti. Uvádějí, že jejich výsledky 

potvrdily, že rozpory o zvýšení či šnížení prahu bolesti u depresivních subjektů závisí 

na tom, zda je bolest navozená vnějším nebo vnitřním podnětem (Shi, 2010). 

 

Vnímání vibrací 

V našem výzkumu došlo u palestezie při lehčí depresi u všech pěti probandů 

alespoň na jedné horní končetině (u některých na pravé a u některých na levé) 

k prodloužení doby, po kterou cítili vibrace. Hodnota byla vyšší nejméně o 1/8 (u čtyř 

pacientek) a nejvíce o 3/8 (u jedné pacientky). Konkrétně na vibrační čití při depresivní 

poruše se nezaměřila žádná z dostupných zahraničních studií.  

Pokud bychom tuto oblast rozšířili, mohli bychom zařadit také interocepci. Dunn 

et al. (2010) zjišťovali na 113 probandech (ve věku 18 - 65 let) vztah mezi interocepcí, 

úzkostí a depresí. Uvádějí, že byl nalezen úzký vztah mezi mírou anhedonie a přesností 

interocepce jedince (Dunn, 2010).  
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Rozlišení termických stimulů 

 Teplejší zkumavku (30°C) od chladnější (20°C) vždy správně rozlišili pouze        

2 probandi. Ostatní tři se na jedné horní končetině zmýlili – jeden termické stimuly 

nerozpoznal na nedominantním předloktí, dva nerozpoznali na dominantní straně. 

Chybně teplotu rozlišili ve stavu těžší deprese.  

 Termické stimuly byly jinými autory používány ne k rozlišení teploty ve smyslu 

větší – menší, ale například k posouzení prahu bolesti. Horké nebo ledové podněty 

sloužily k algické stimulaci, a proto se o nich zmiňujeme v podkapitole o vnímání 

bolesti (viz výše).  

 

Taktilní podněty 

  U taktilního čití nebyl nalezen žádný rozdíl mezi vyšetřením v lehčí a těžší 

depresi ani na jedné horní končetině. Je možné, že důvodem bylo příliš hrubé nastavení 

testování a proto nebylo možné zaznamenat případné jemné odchylky v citlivosti                

na dotyk. Nebyly nalezeny podobné studie, které by si daly za cíl takto zhodnotit 

rozdílné vnímání doteku u depresivních a zdravých osob.  

 

Možné důvody změn čití 

Důvod, proč je změněná senzitivita k bolesti, může být dle Striga et al. (2008a) 

následující: může zde být podíl změněného očekávání toho, zda bude podnět bolestivý, 

či nikoli. Záznamem na MRI během bolestivých a nebolestivých termických stimulů 

byla nalezena rozdílná aktivace mozku. Autoři se domnívají, že zvýšená emoční 

reaktivita u depresivních pacienůt může vést k narušení schopnosti modulovat 

bolestivou zkušenost, následkem je anticipace dalšího velmi bolestivého zážitku (Strigo, 

2008a). 

Podle Terhaara et al. (2010) se může změnit citlivost k bolesti i u zdravých osob. 

Autoři zkoumali, zda citlivost k termicky navozené bolesti po navození špatné nálady 

roste i u depresivních pacientů. Ukázalo se, že u pacientů s velkou depresivní poruchou 

se po experimentálním navození smutné nálady citlivost nezvýšila (Terhaar, 2010). 
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Příkladem popisujícím alteraci bolestivého čití může být studie provedená již 

v 80. letech minulého století Jamnerem a Schwartzem (Jamner, 1986). Probandi byli 

rozděleni do skupin dle výsledků Eysenckova osobnostního dotazníku podle toho, jak 

adekvátně sami sebe hodnotili. Práh bolesti se v jednotlivých skupinách nelišil, avšak 

mezi skupinami navzájem prokázali probandi různou citlivost vůči bolesti, přičemž 

největší byl tento rozdíl mezi skupinou s vysokou a nízkou schopností sebehodnocení 

(Jamner, 1986). Také zde je lehce nastíněno, že roli může hrát také to, zda se proband 

dopředu bolesti „obává“ – ať už si onu „obavu“ uvědomuje, či ne.  

Starr et al. se zabývali bolestí způsobenou termálním podnětem ve vztahu 

k psychologickým a senzorickým předpokladům jedinců. Výzkumu se zúčastnilo         

21 zdravých probandů podobného věku, kteří vyplnili dotazníky týkajících se jejich 

psychického stavu a sebeposuzovací škálu citlivosti na bolest. Na základě toho byl 

vytvořen postup, díky kterému se dle autorů dá pomocí výše uvedených testů předem 

odhadnout citlivost jedince na termické podněty, potažmo bolest jimi způsobenou
1
 

(Starr, 2012). 

Na možnou roli pohlaví u vnímání bolesti depresivními osobami poukázala 

studie Adamse et al. (2008). Výzkum byl proveden na 83 probandech, kteří trpěli 

muskuloskeletálními obtížemi. Probandi svou bolest ohodnocovali v souvislosti se 

zvedáním kanystrů o definované váze. U žen byl nalezen úzký vztah mezi mírou bolesti 

a deprese (Adams, 2008). 

 

Vzájemné ovlivňování psychiky a celkového zdravotního stavu jedince 

Vazby mezi funkčními tělesnými příznaky a psychickým stavem jedince byly 

předmětem studie Burtona et al. (2009). Do elektronického diáře zaznamenávalo          

26 probandů svůj tělesný a psychický stav po dobu 12 týdnů
2
. Aktuální změny nálady 

dle autorů korelovaly s mírou funkčních somatických poruch. Tyto poruchy 

                                                

1 Negativní nálada se zde dává do souvislosti především s citlivostí na podněty o vysoké teplotě. 

2 Zajímavé je, že jednorázový dotazník ukázal vyšší hodnoty deprese a úzkosti než průběžné záznamy 

v elektronickém deníku po dobu 12 týdnů (Burton, 2009).  
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představovaly například objektivně nevysvětlitelné bolesti pohybového aparátu, hlavy, 

dyspepsii, nauzeu či palpitace. Autoři výsledky vysvětlují psychosomatickými vztahy 

(Burton, 2009). 

Podobný názor na vznik některých funkčních obtíží mají Haug et al. (2004), 

kteří provedli výzkum na 50 377 pacientech. Ti trpěli lékařsky nevysvětlitelnými 

tělesnými obtížemi. Výsledky ukázaly lineární vztah mezi úzkostí a depresí a funkčními 

somatickými příznaky (Haug, 2004).  

Carson (2000) je toho názoru, že změny psychiky, konkrétně depresivní 

porucha, mohou významně ovlivňovat četnost somatických obtíží, kterými daný člověk 

trpí. Tato skutečnost byla zkoumána na neurologicky nemocných pacientech (Carson, 

2000). Konkrétněji tuto myšlenku rozpracovali autoři o 3 roky později ve studii,                

ve které byl zkoumán vliv zdravotního stavu na stupeň deprese u 300 ambulantních 

neurologických pacientů, z nichž trpělo depresí zpočátku 26%. Toto číslo se však 

v průběhu času měnilo. Autoři usuzují na úzký vztah mezi rozvinutím deprese                        

a zlepšením či zhoršením zdravotního stavu pacientů  (Carson, 2003). 

 Jiný výzkum hovoří o podobných souvislostech, i když v mírně jiném kontextu.  

Podle jeho autorů mohou některé tělesné ukazatele předpovídat nástup deprese 

v průběhu následujícího roku. Výzkumný vzorek tvořilo 1066 lidí podstupujících 

vyšetření dva po sobě následující roky. Výsledky poukázaly na to, že somatické 

symptomy jako bolest bederní páteře, točení hlavy a bolest břicha mohou předpovídat 

depresi (Mitsuhiro, 2006).  

 Určitý vztah (nikoli přímá závislost) byl také prokázán mezi současným 

výskytem úzkostí a depresí a syndromem dráždivého tračníku, dyspepsií, fibromyalgií         

a chronickým únavovým syndromem (Henningsen, 2003).  

Z praktického hlediska uvažuje provázanost psychiky a tělesných příznaků 

studie Fifera et al. (2003). Autoři zaznamenali snížení nemocnosti u úzkostných            

a depresivních pacientů, kteří se rozhodli podstoupit psychiatrickou léčbu. Úzkostní               

a depresivní pacienti (trpící rozličnými nemocemi), kteří psychiatrickou léčbu 

nepodstupují, mají více somatických obtíží. To souvisí se zvýšenými finančními výdaji 

na léčbu těchto tělesných obtíží. Právě finanční úspory nabyté správnou léčbou 
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úzkostných a depresivních pacientů byly hlavním měřítkem rozdílu mezi psychiatricky 

léčenou a neléčenou skupinou pacientů (Fifer, 2003). 

 

Možný vliv farmakologické léčby na výsledky vyšetření čití 

 V kapitole 4.1 je výpis léků, které pacientky užívaly v období prvního i druhého 

vyšetření. V různých fázích onemocnění byla upravována lékařem pouze denní dávka, 

ne druh farmaka. V bližším popisu léků je vidět, že pouze Atarax může mít mírné 

analgetické působení. Také Prothiaden může působit analgeticky, ale spíše v tom 

smyslu, že zvyšuje účinek analgetik, která jsou současně podávaná. Protože pacientka 

zároveň léky proti bolesti neužívala, nepředpokládám výrazný vliv tohoto léku                     

na výsledek vyšetření čití.  

 Otázkou je, jakou měrou léčiva uvedená v kapitole 4.1 působí na ona 

rozhodovací centra CNS, která vyhodnocují, jak bude vnímán senzitivní podnět. Protože 

i když je zde možnost, že periferní senzitivní dráha zůstává farmakoterapií neovlivněná, 

může být výsledek neurologického vyšetření pozměněn tím, jak mozek rozhodne                  

o podnětu, který zaznamená.  

 Domnívám se, že medikamentózní léčba pravděpodobně ovlivnila psychický 

stav pacientek. Ovlivnila tedy i výsledek Beckovy sebeposuzovací stupnice deprese. 

Skóre tohoto dotazníku jsem brala jako „obraz“ sebehodnocení probanda v konkrétním 

čase.  

 Mauguiére et al. (1999) udává, že sedativa (např. benzodiazepiny) lze používat 

při měření somatosenzorických evokovaných potenciálů. Napomáhají svalové relaxaci           

a tím eliminaci artefaktů. Autoři zmiňují, že tato farmaka nemají výrazný vliv                     

na výsledky měření evokovaných potenciálů. Klinicky významné změny lze nalézt 

pouze u osob ve stavu komatu (Mauguiére, 1999). 

 Ve studiích uvedených výše (počáteční odstavce diskuse) se též nacházejí mezi 

probandy osoby, které užívaly léky zmírňující depresi. Tato léčba byla určitou (u všech 

stejně dlouhou) dobu před výzkumem přerušena (Lautenbacher, 1994).  Také autoři 

jiných studií popsali výsledky změřených veličin u medikovaných pacientů (Fifer, 

2003). Níže je uveden výzkum metabolismu glukózy při depresi pomocí pozitronové 
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emisní tomografie. I do tohoto výzkumu byli zařazeni probandi trpící unipolární                

či bipolární depresivní poruchou. Z důvodu určitého nebezpečí zhoršení choroby byla 

pacientům s bipolární depresivní poruchou ponechána jejich medikace (Drevets, 2002). 

 Z etických důvodů není možné pacientům podstupujícím dlouhodobou 

farmakologickou léčbu deprese farmakoterapii přerušit.   

 

Nociceptory 

Ráda bych se zmínila také o tom, že jsem narazila na různé názory na existenci 

receptorů bolesti. Jako nociceptory jsou označována volná nervová zakončení 

(Petrovický, 2008, Pfeiffer, 2007, Poděbradský, 2009). Pfeiffer (2007) poznamenává,  

že tato nervová zakončení na sobě pravděpodobně nenesou přímo receptory, resp. jsou 

sama o sobě nazývána nociceptory – a „čidlo“ k nim připojené zatím nebylo prokázáno 

(kapitola 2.3.2). Ambler (1999) připouští, že na volných nervových zakončeních 

receptory pro bolest jako takové teoreticky mohou existovat. Oproti tomu Poděbradský 

(2009) uvádí, že „volná nervová zakončení mají na svém konci ztluštění, nesoucí               

na svém povrchu skutečné receptory pro bolest – zejména sodíkové a draslíkové 

kanály“ (Poděbradský, 2009). Lautenbacher (2004) popisuje nociceptory jako existující 

čidla pro bolest mechanickou, termickou či chemickými látkami vyvolanou 

(polynodální receptory). Pravděpodobně nestojí v opozici oproti Poděbradskému 

(2009), neboť reakce na specifické chemické látky může být uskutečněna receptorem. 

Ten kromě informace o existenci bolesti podává také zprávu o intenzitě stimulu 

(Lautenbacher, 2004). Barker et al. (2012) poznamenává, že histologicky jsou 

nociceptory volná nervová zakončení. Jejich aktivace a následný přenos informace ale 

vyžaduje schopnost reagovat na chemické látky. Nazývá proto tato zakončení také 

receptory (Barker, 2012).  

 

Jde při depresi o funkční nebo strukturální změny CNS? 

 Otázku, jaké změny se při depresivní poruše dějí v CNS, si klade mnoho 

odborníků. Např. Drevets (1998) shrnuje, že v období zhoršení onemocnění byla 

nalezena zvýšená metabolická aktivita a prokrvení v mediální orbitální oblasti mozkové 
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kůry. Stejný úkaz byl nalezen také u zdravých probandů po experimentálním navození 

smutné nálady. Kromě změn v CNS živých subjektů trpících depresí byly popsány také 

alterace těchto tkání při výzkumu post mortem. Pitva ukázala ischemické změny 

v některých mozkových oblastech. Zde je však diskutabilní, zda snížené prokrvení bylo 

z důvodu deprese či z důvodu např. aterosklerózy. Abnormální metabolismus                        

a prokrvení bylo nalezeno ve fázi zhoršené deprese v oblasti amygdaly, thalamu,  

striata, laterálního temporálního a parietálního kortexu. Podle Drevetse mohou změny 

v prokrvení CNS způsobovat modifikaci aference ve smyslu převahy inhibice (Drevets, 

1998). 

 Novější studie ukazuje zvýšení glukózového metabolismu (konkrétně v levé 

amygdale) u depresivních pacientů ve srovnání se zdravými jedinci (Drevets, 2002). 

 Pilotní studie Ananda et al. (2005) hovoří o změnách v aktivitě oblastí kůry               

a limbického systému, zaznamenaných na funkční magnetické resonanci. Při zhoršení 

stavu u depresivních probandů byla nalezena zvýšená aktivita v mozkové kůře                      

a limbickém systému oproti zdravým probandům (Anand, 2005).  

 Kromě četných alterací funkce některých mozkových oblastí (jak je uvedeno 

výše) byla také nalezena atrofie neuronových dendritů v hipokampu (Hayley, 2005). 

 Jistý deficit bílé hmoty především v oblasti prefrontální kůry, parietálního laloku 

a limbického systému potvrzují také Zuo et al. (2012). Výzkum byl proveden srovnáním 

19 probandů s velkou depresivní poruchou se 16 zdravými jedinci. Autoři přiznávají,            

že tento vzorek není dostačující k prohlášení, že k těmto změnám dochází vždy a proto 

nabádají k opatrnosti při interpretaci (Zuo, 2012). 

 

Význam výzkumu pro praxi fyzioterapeuta 

Domnívám se, že pro praxi fyzioterapeuta je důležitá skutečnost, že mezi 

pacienty vyhledávajícími odbornou pomoc při bolestech pohybového aparátu je mnoho 

těch, kteří zároveň vykazují známky deprese. Například Härter et al. (2001) uvádějí,           

že z 206 pacientů (léčených fyzioterapií především pro bolesti zad, artropatie                       

a revmatické choroby) mělo psychické poruchy 65 % a 11 % trpělo afektivními 

poruchami (Härter, 2001). 
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Studie George et al. (2011) hovoří o tom, že bolesti způsobené depresí se mohou 

promítat nejen do často zmiňované oblasti krční a bederní páteře, ale také do jiných 

anatomických regionů. Autoři do výzkumu zařadili 8 304 pacientů z 86 ambulantních 

klinik poskytujících fyzioterapeutickou péči. Byla zjištěna větší prevalence depresivních 

symptomů u žen a u pacientů po operaci nebo trpících chronickou bolestí. Také byl 

nalezen – v souvislosti s depresí – výskyt bolestí například v oblasti horních a dolních 

končetin. Autoři doporučují, aby se v rámci fyzioterapeutické péče o pacienty bralo 

v úvahu, že deprese může mít vliv na bolesti nejen v bederní a krční oblasti, ale                     

i v jiných anatomických oblastech (George, 2011). 

V případě, že fyzioterapeut pracuje s pacientem s depresivní poruchou, je dobré 

brát zřetel na případné mírné odchylky v čití, které mohou být způsobeny jak 

neurologickým deficitem, tak psychiatrickou diagnózou. Tato diskuse má sloužit jako 

pomůcka při práci fyzioterapeuta s depresivním pacientem nebo při diferenciální 

rozvaze u nálezu změněného čití v rámci vyšetření prováděného fyzioterapeutem. 

 

Kritické zhodnocení výzkumu 

 Výsledky praktické části této práce jsou negativně ovlivněny malým počtem 

probandů a částečnou nesourodostí výběrového souboru (například rozdílnou 

farmakoterapií u jednotlivých pacientů, ne zcela shodnou diagnózou a značným 

věkovým rozpětím). Vliv může mít také případná nepřesnost použitých vyšetřovacích 

pomůcek (například teploměru). Pokud by bylo toto téma později více rozpracováváno, 

bylo by nutné mít podstatně větší počet probandů. Také by bylo užitečné zajistit 

maximální možnou homogenitu výběrového souboru.  
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7  ZÁVĚR 

 

 

Cílem teoretické části bylo shrnutí základní poznatků o depresivní poruše. Tento 

cíl byl splněn. V praktické části mělo být pomocí pilotního experimentu zhodnoceno, 

zda se mění hluboké a povrchové čití u pěti pacientek trpících depresivní poruchou. 

Výzkumnou otázkou bylo, zda dochází při změně deprese ke změně čití. Hypotéza Ho 

zněla, že v různých obdobích depresivní poruchy se čití nemění. Hypotéza H1 předchozí 

hypotézu vyvrací a říká, že se změnou deprese dochází ke změně čití.  

U vibračního čití na levé horní končetině byla na zvolené hladině významnosti 

potvrzena hypotéza H1 a zamítnuta hypotéza Ho. Ve stavu těžší deprese byla palestezie 

snížena. Na pravé horní končetině nedošlo ke statisticky významné změně, proto          

na zvolené hladině významnosti můžeme přijmout hypotézu Ho.  

U termického čití k statisticky významným změnám na zvolené hladině 

významnosti nedošlo ani na jedné horní končetině. Ve stavu lehčí deprese všichni 

probandi teplotu správně rozeznali, v těžším stavu udali 3 probandi na jedné horní 

končetině chybný údaj. Na zvolené hladině významnosti přijímáme hypotézu Ho. 

U algického čití na pravé horní končetině lze říci, že byla na zvolené hladině 

významnosti potvrzena hypotéza H1 a vyvrácena hypotéza Ho. Všichni probandi zde           

ve stavu těžší deprese cítili bolest mírněji. Na levé horní končetině měly změny vnímání 

bolesti podobnou tendenci, na zvolené hladině významnosti přijímáme hypotézu Ho.  

U taktilního čití nedošlo k větším změnám ani na jedné horní končetině.               

Na zvolené hladině významnosti přijímáme hypotézu Ho. 

 Tato práce může být přínosem pro případný další výzkum téhož tématu                

na větším počtu probandů. Také přináší informace o pokusu zhodnotit u depresivní 

poruchy modality percepce, které zatím více vědecky rozpracovány nebyly – a to 

především čití vibrační a taktilní. 

 V případě dalšího rozpracovávání tohoto tématu v budoucnu by mohlo být 

zajímavé hledat normu pro čití u pacientů s tímto onemocněním. Přínosné by bylo 
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zhodnotit, jakou část z celkového okruhu psychosomatických pacientů (navštěvujících 

ambulantní fyzioterapii) tvoří jedinci trpící depresivní poruchou a jakou roli ve změnách 

čití hraje dominance končetin. 
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Originál souhlasu Etické komise FTVS UK 
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Příloha č. 2:  Informovaný souhlas – vzor  

 

Vážená paní, 

 

jsem studentka navazujícího magisterského studia fyzioterapie a oslovuji Vás 

z důvodu zpracovávání své diplomové práce. Žádám Vás tímto o souhlas k vyšetření a o 

souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace. Vše je v rámci zpracování výzkumu 

diplomové práce, výsledky vyšetření budou uveřejněny v diplomové práci na FTVS UK 

bez uvedení Vašich osobních dat. Tato žádost je v souladu se Zákonem o péči o zdraví 

lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 

96/2001. 

 

Cílem práce je zhodnotit čití při depresivní poruše. Půjde o vyšetření čití 

dotykového, povrchového algického, vibračního a termického. Použit bude esteziometr, 

zkumavky s teplou a studenou vodou a ladička. Metody nejsou invazivní. Dále se jedná 

o vyplnění Beckova sebeposuzovacího dotazníku hloubky deprese. Vyšetření bude 

provedeno dvakrát. Trvání jednoho vyšetření (bez času potřebného k vyplnění 

dotazníku) nepřesáhne 30 minut. 

 

 Při vyšetření algického čití je potřeba zhodnotit vnímání bolesti. Vyšetření bude 

probíhat tak, že Vám na předloktí krátce přiložím tupý hrot esteziometru. Není třeba se 

obávat poškození Vaší osoby, vše bude provedeno neinvazivně a po předchozí ukázce. 

U ostatních modalit čití není předpokládané bolestivé vnímání.  

 

 Dnešního dne jsem byla seznámena s plánovaným vyšetřením. Bylo mi osobně 

vysvětleno vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měla jsem 

možnost klást otázky, které byly srozumitelně zodpovězeny. Prohlašuji, že jsem tomuto 

poučení zcela porozuměla a souhlasím s plánovaným vyšetřením. Souhlasím 

s případným pořizováním fotografií a s tím, aby byly v diplomové práci uveřejněny tak, 

aby podle nich nebyla možná identifikace mé osoby. Souhlasím, aby níže jmenovaná 

osoba nahlížela do mé dokumentace a aby uveřejnila výsledky ve své diplomové práci. 

Výše uvedené prohlášení potvrzuji vlastnoručním podpisem. 

 

Datum:.............................................................................................................. 

Osoba, která provedla poučení:............................................................................. 

Podpis osoby, která provedla poučení:................................................................... 

Vlastnoruční podpis pacienta/pacientky:................................................................. 
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Příloha č. 3:  Beckova sebeposuzovací škála deprese   

(Paclt, 2001) 

 

 

01. Nálada 

a) nemám smutnou náladu  

b) cítím se poněkud posmutnělý, sklíčený  

c) jsem stále smutný nebo sklíčený a nemohu se z toho dostat  

d) jsem tak smutný nebo nešťastný, že to už nemohu snést  

 

02. Pesimismus 

a) do budoucnosti nepohlížím nijak pesimisticky nebo beznadějně  

b) poněkud se obávám budoucnosti  

c) vidím, že se už nemám na co těšit  

d) vidím, že budoucnost je zcela beznadějná a nemůže se zlepšit  

 

03. Pocit neúspěchu 

a) nemám pocit nějakého životního neúspěchu  

b) mám pocit, že jsem měl v životě více smůly a neúspěchů než obvykle lidé mívají  

c) podívám-li se zpět na svůj život, vidím, že je to jen řada neúspěchů  

d) vidím, že jsem jako člověk (otec, manžel apod.) v životě zcela zklamal  

 

04. Neuspokojení z činnosti 

a) nejsem nijak zvlášť nespokojený  

b) nemám z věcí takové potěšení, jako jsem míval  

c) už mě netěší skoro vůbec nic  

d) ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mně sebemenší potěšení  

 

 

 

 



v 

 

05.  Vina 

a) necítím se nijak provinile  

b) občas cítím, že jsem méněcenný, horší než ostatní 

c) mám trvalý pocit viny  

d) ovládá mě pocit, že jsem zcela bezcenný, zlý, provinilý člověk  

 

06. Nenávist k sobě samému 

a) necítím se zklamán sám sebou  

b) zklamal jsem se sám v sobě  

c) jsem dost znechucen sám sebou  

d) nenávidím se  

 

07. Myšlenky na sebevraždu 

a) vůbec mi nepřipadne na mysl, že bych si měl něco udělat  

b) mám někdy pocit, že by bylo lépe nežít  

c) často přemýšlím, jak spáchat sebevraždu  

d) kdybych měl příležitost, tak bych si vzal život  

 

08. Sociální izolace 

a) neztratil jsem zájem o lidi v okolí  

b) mám poněkud menší zájem o společnost lidí než dříve  

c) ztratil jsem většinu zájmu o lidi a jsou mi lhostejní  

d) ztratil jsem veškerý zájem o lidi a nechci s nikým nic mít  

 

 

09. Nerozhodnost 

a) dokážu se rozhodnout v běžných situacích  

b) někdy mám sklon odkládat svá rozhodnutí  

c) rozhodování v běžných věcech mi dělá obtíže  

d) vůbec v ničem se nedokážu rozhodnout  

 

 



vi 

 

10. Vlastní vzhled 

a) vypadám stejně jako dříve  

b) mám starosti, že vyhlížím staře nebo neatraktivně  

c) mám pocit, že se můj zevnějšek trvale zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně  

d) mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě  

 

11. Potíže při práci  

a) práce mi jde od ruky jako dříve  

b) musím se nutit, když chci začít něco dělat  

c) dá mi velké přemáhání, abych cokoli udělal  

d) nejsem schopen jakékoli práce  

 

12. Únavnost  

a) necítím se více unaven než obvykle  

b) unavím se snáze než dříve  

c) všechno mě unavuje  

d) únava mně zabraňuje cokoli dělat  

 

13. Nechutenství  

a) mám svou obvyklou chuť k jídlu  

b) nemám takovou chuť k jídlu, jako jsem míval  

c) mnohem hůře mi teď chutná jíst  

d) zcela jsem ztratil chuť k jídlu  

 

a) 0 bodů 

b) 1 bod 

c) 2 body 

d) 3 body 

 

0 – 8 bodů: norma 

9 – 23 bodů: lehká až střední deprese 

24 a více bodů: těžká deprese 


