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Abstrakt: Tématem bakalá ské práce je Mirror terapie a její možné využití u 

pacient  po cévní mozkové p íhod  z pohledu fyzioterapeuta. Práce se skládá ze 

dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část je pojata jako literární 

rešerše shrnující základní informace o cévní mozkové p íhod  a popisuje n které 

metody či koncepty, které m že fyzioterapeut využít v praxi. Kapitola o Mirror 

terapii je hlavním bodem teoretické části. Mirror terapie je založena na sledování 

odrazu zdravé končetiny v zrcadle, které je p iloženo kolmo k sagitální ose t la. 

Zdravá končetina vykonává pohyby, čímž dochází k iluzi, že pohyb je současn  

provád n i končetinou poškozenou. B hem sledování odrazu v zrcadle je aktivován 

systém zrcadlových neuron , který následn  aktivuje motorické a 

somatosenzorické oblasti mozkové hemisféry p íslušející poškozené končetin . 

Centrální nervová soustava využívá reparační neuroplasticitu, díky níž dochází k 

náprav  motorických i senzitivních funkcí. V kapitole o Mirror terapii je popsán 

princip této metody, její účinky a hlavní zásady uplat ované p i aplikaci. Popsány 

jsou výsledky dosavadních studií Mirror terapie hodnotící její účinnost. Praktická 

část bakalá ské práce sestává ze dvou kazuistik pacient  po cévní mozkové 

p íhod , p ičemž jsou prakticky aplikovány znalosti z části teoretické. U prvního 

pacienta je Mirror terapie aplikována na horní končetinu, ve druhém p ípad  se 

jedná o končetinu dolní. 

Klíčová slova: Mirror terapie, systém zrcadlových neuron , cévní mozková 

p íhoda, neuroplasticita, fyzioterapie 

  



 

 

 

BACHELOR THESIS ABSTRACT 

Title of bachelor thesis:The Use of Mirror therapy in patients after stroke 

Abstract: The topic of my bachelor thesis consisting of theoretical and practical 

parts relates to Mirror therapy and its use in patients after stroke from the 

physiotherapeutical point of view. The theoretical part is conceived as a review of 

the background art. I summarize present information concerning stroke and 

describe certain methods and concepts which have proved to be useful in the 

therapy of stroke patients. The Mirror therapy principle consists in observation of 

the unaffected limb in a mirror being vertically attached to the sagittal axis of the 

patient's body. Movements performed by the unaffected limb give illusion these are 

likewise performed by the impaired limb. While watching the reflection in the 

mirror, the mirror neurons system is activated. The system thereafter provokes 

activation of motor and somatosenzory areas of the cerebral hemispheres 

controlling the affected limb. Central nervous system effectively uses reparation 

neuroplasticity and provides both motor and senzory function improvement. In the 

Mirror therapy chapter, I focus on the principles of the method as well as on its 

therapeutic effects and ways of application. Results of present studies evaluating 

Mirror therapy efficacy are also listed. The practical part of my thesis consists of 

two case studies. In the first one, the Mirror therapy is applied to a patient with 

affected upper limb, in the second one to a patient with affected lower limb. 

Key words: Mirror therapy, Mirror neurons system, stroke, neuroplasticity, 

physiotherapy 
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1 ÚVOD 

Tato bakalá ská práce se zabývá Mirror terapií (MT) a jejím využitím 

u pacient  po cévní mozkové p íhod  (CMP). U t chto pacient  bývá často 

poškozená funkce horní (HK) i dolní končetiny (DK), kdy vzniká tzv. hemiparéza 

či hemiplegie. Horní končetiny (HKK) jsou uchopovacím a manipulačním 

orgánem člov ka. Slouží k sebeobsluze, práci i ke komunikaci, p ičemž jedna 

z končetin má dominantní funkci. Mezi HKK a osovým orgánem je voln jší vazba, 

u dolních končetin ĚDKKě je vazba pevn jší ĚVéle, Ň007ě. Funkcí DKK je 

p evážn  opora a lokomoce vzp ímeného t la. DK má stejné základní články jako 

HK, její kosti jsou však robustn jší, svalové skupiny jsou mohutn jší a pohyblivost 

jednotlivých kloub  je oproti HK omezena, čímž je však docíleno v tší stability 

(Dylevský, 2009). 

V současné dob , s nar stající incidencí cévní mozkové p íhody ĚCMP), se 

objevuje mnoho fyzioterapeutických p ístup  pro terapii pacient  po iktech. 

Jedním z t chto p ístup  je i tzv. Mirror terapie – terapie pomocí zpětné vizuální 

vazby v zrcadle. Využívá se u jednostranných postižení. Zrcadlo je umíst no kolmo 

k sagitální ose t la tak, že je poškozená končetina skryta za matnou stranou 

zrcadla. Pohyb je vykonáván nepoškozenou končetinou, jejíž odraz pacient b hem 

cvik  v zrcadle sleduje. Tím dochází k iluzi, že je pohyb provád n i končetinou 

poškozenou. Vizuální iluzí je aktivován systém zrcadlových neuron , který 

následn  aktivuje  motorické a somatosenzorické oblasti mozkové k ry p íslušící 

poškozené končetin . Tyto poškozené oblasti jsou pomocí iluze, která poskytuje 

fyziologický pohyb, upraveny či nahrazeny jinými. MT i ostatní fyzioterapeutické 

p ístupy pracují s tzv. neuroplasticitou centrální nervové soustavy (CNS).  

V České republice je tato terapie málo využívána, p estože zahraniční 

studie její účinnost dokazují. Poprvé jsem se s MT setkal v pr b hu praxe, 

absolvované na Klinice rehabilitačního léka ství a velmi m  zaujala. Jelikož 

v českém jazyce je literatury poskytující informace o MT nedostatek, byl práv  

toto hlavní d vod pro výb r a zpracování tématu. Rád bych touto prací na možnost 

využití MT v klinické praxi upozornil. Aplikace MT se nevztahuje pouze na stavy 
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po CMP, je možné ji využít i u jiných diagnóz, nap . stavy po amputaci končetin, 

komplexní regionální bolestivý syndrom (CRBS), transfery šlach, stavy po 

sekundárních infekcích ruky. Pro aplikaci MT hraje zásadní roli zachovalá funkce 

druhostranné končetiny, jelikož práv  ta a její odraz v zrcadle poskytuje vizuální 

iluzi správn  provád ného pohybu. MT jsem si osobn  aplikoval po osteosyntéze 

distální části radia, p ičemž jsem po každé aplikaci MT subjektivn  pociťoval 

pozitivní účinky na snižování bolesti. Díky této osobní zkušenosti se ztotož uji 

s tvrzením Rothgagela, Braun (Rothgangel, Braun, 2013), že MT lze považovat za 

pom rn  nenáročnou metodu, kterou mohou pacienti po správné edukaci 

fyzioterapeutem či ergoterapeutem provád t v domácím prost edí jako autoterapii. 

Teoretická část práce je tvo ena kapitolou poskytující základní informace o 

CMP a kapitolou o MT, ve které jsou informace o MT získány p evážn  ze 

zahraničních zdroj . Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacient  po CMP. 

První kazuistika hodnotí vliv MT na funkci poškozené HK, druhá kazuistika 

hodnotí vliv MT na funkci poškozené DK. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 CÉVNÍ MOZKOVÁ P ÍHODů 

2.1.1 DEFINICE CÉVNÍ MOZKOVÉ P ÍHODY 

Cévní mozkové p íhody jsou podle WHO (World Health Organisation) 

definovány jako rychle se rozvíjející ložiskové, občas i celkové p íznaky poruchy 

mozkové funkce, trvající déle než Ň4 hodin nebo končící smrtí nemocného, bez 

p ítomnosti jiné zjevné p íčiny než cévního p vodu ĚNevšímalová et al., 2002). 

CMP jsou t etí nejčast jší p íčinou úmrtí a jednou z hlavních p íčin invalidizace 

(Ambler, 2006). 

Incidence CMP v České republice je kolem ň50 onemocn ní na 100 000 

obyvatel za rok. Z toho plyne, že ročn  je v ČR postiženo až ň50 000 osob. Asi 2/3 

pacient  p ežívají, p ičemž polovina z nich je nadále t žce handicapována a 

odkázána na ústavní nebo trvalou péči rodiny. Více než 1/ň pacient  je mladších 60 

let. Rehabilitace má v péči o tyto pacienty dominantní úlohu ĚKolá  et al., Ň00řě. 

CMP jsou heterogenní skupinou onemocn ní. adíme k nim mozkové 

ischemie, mozkové hemoragie a subarachnoidální krvácení. Ischemické CMP 

p edstavují Ř0% ze všech CMP, hemoragické asi 15% a subarachnoidální krvácení 

ĚSůKě tvo í zbylých 5% četnosti výskytu ĚKalvach et al., 1řřŘě. 

2.1.2 ISCHEMICKÉ CMP 

Ischemické CMP jsou nejčast jší typy ikt . Vznikají kritickým snížením 

perfuze celého mozku nebo jeho části. P i poklesu perfuze pod 20 ml/ 100g 

mozkové tkán  dochází k poruše funkce neuron  a rozvoji klinických p íznak  

ischemické CMP ĚKolá  et al., Ň00řě. 

Dle lokalizace a rozsahu postižení se objevují p íznaky z postižení 

kortikosubkortikálních oblastí čelního, temenního a spánkového laloku nebo 

hlubokých struktur mozkové hemisféry ĚNevšímalová et al., Ň00Ňě.  
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Tyto p íznaky se mohou týkat následujících oblastí:  

 poruchy v domí; 

 poruchy vyšších mozkových funkcí; 

 poruchy hybnosti; 

 poruchy somatosenzorické; 

 poruchy smyslové; 

 poruchy rovnováhy a koordinace (Kalina et al., 2008). 

D lení podle vývoje onemocn ní 

Podle vývoje onemocn ní na základ  klinických p íznak  rozlišujeme 

n kolik typ  mozkové ischémie: 

 tranzitorní CMP- p íznaky odeznívají do 24 hodin; 

 reverzibilní CMP- p íznaky odeznívají do Ň týdn ; 

 progredující CMP- p íznaky progredují; 

 dokončená CMP- vzniká trvalý neurologický deficit na základ  

ireverzibilní ložiskové ischemie ĚKolá  et al., Ň00řě. 

Ischémie v karotickém povodí 

Nejčast jší ischémie v karotickém povodí je ischémie arteria cerebri 

media (Kolá  et al., Ň00řě. Klinickým projevem je vznik hemiparézy, což je 

porucha hybnosti kontralaterální strany t la. Výrazn ji bývá postižena horní 

končetina doprovázena centrálním postižením VII. a VIII. hlavového nervu, 

snížením citlivosti na postižené stran  t la, n kdy i poloviny zorného pole čili 

hemianopsií (Ka ovský, Herzig, Ň007ě. P i postižení dominantní hemisféry se 

často objevuje porucha symbolických funkcí Ěnap . ečiě, u postižení nedominantní 

hemisféry bývá n kdy p ítomen tzv. neglect syndrom- pacient si neuv domuje 

vlastní postižení Ěnap . hemiplegiiě a ignoruje ho ĚKolá  et al., Ň00řě. Hemiparéza 

se obvykle vyvíjí p es „pseudochabé stadium“ se snížením svalového tonu 

a reflex  do spasticity s následným Wernickeho-Mannovým držením (viz. Obr. 

č. 1): 

 deprese, addukce a vnit ní rotace v rameni; 

 flexe lokte, pronace p edloktí, flexe ruky a prst ; 
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 vnit ní rotace dolní končetiny, extenze v kloubu kyčelním; 

 inverze a plantární flexe nohy, p i ch zi cirkumdukce DK 

ĚKa ovský, Herzig, 2007). 

 

Obr. č.1 Wernickeovo-Mannovo držení (Kolář et al. 2009) 

Ischémie ve vertebrobazilárním povodí 

Postiženy bývají a. vertebralis, a. basilaris, mozečkové a kmenové tepny 

ĚKolá  et al., Ň00řě. P íznaky jsou op t určeny lokalizací a rozsahem ischemie. 

Jedná se o p íznaky postižení mozkového kmene, mozečku, okcipitálního laloku, 

báze laloku temporálního a zadní části thalamu ĚKa ovský, Ň007ě. 

2.1.3 HEMORAGICKÉ CMP 

Krvácení do mozkové tkán  vzniká v d sledku ruptury cévní st ny n které 

z mozkových arterií a mortalita je vyšší než u ischemických CMP. Progrese 

klinického stavu vzniká rozvojem edému mozku, stlačením okolních cév 
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s následným hypoxickým postižením p íslušné části mozkové tkán  a toxickým 

p sobením koagula ĚNevšímalová et al., Ň00Ňě. 

Nejčast jší p íčinou mozkových hemoragií bývá arteriální hypertenze. 

Mén  častými p íčinami bývají arteriovenózní malformace, hemoragické diatézy 

Ězvýšená krvácivostě jako jsou purpury, hemofilie, trombocytopenie, leukémie či 

jaterní choroby. Vzácn  bývá p íčinou mozkové hemoragie krvácení 

do mozkového tumoru. U mladších jedinc  m že být p íčinou hemoragie drogová 

závislost (Ambler, 2006). 

Rozlišujeme typická tříštivá krvácení, vznikající rupturou cévní st ny 

postižené chronickou arteriální hypertenzí. U tohoto typu mozkové hemoragie 

dochází p evážn  ke krvácení do bazálních ganglií, thalamu, capsula interna. 

Prognóza bývá nep íznivá. Druhým typem mozkových hemoragií jsou atypická 

globózní krvácení, zp sobená rupturou cévní anomálie s následným krvácením 

do subkortikální oblasti. Prognóza je p ízniv jší ĚKolá  et al., 2009). 

2.1.4 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ 

Jedná se o krvácení do likvorových cest nacházejících se mezi 

arachnoideou a pia mater. Častou p íčinou SůK jsou ruptury aneurysmatu. Krom  

spontánních SAK existují i SAK traumatické (Ambler, 2006). SAK se projevují 

bolestí hlavy, objevuje se nauzea a zvracení, fotofobie, psychické alterace, 

u závažných stav  i koma. Pozvolna se rozvíjejí i meningeální p íznaky ĚKolá  et 

al., 2009). 

2.1.5 RIZIKOVÉ FAKTORY CMP 

Každé onemocn ní má své p íčiny, jejichž léčba je jednodušší a výhodn jší 

než léčba následk . Rizikové faktory rozlišujeme na ovlivnitelné a neovlivnitelné. 

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory adíme hypertenzi, onemocn ní srdce, diabetes 

mellitus, hyperlipoproteinémii, kou ení, aterosklerózu, migrénu, užívání 

hormonální antikoncepce, obezitu, nedostatek pohybu či poruchy spánku. 

K neovlivnitelným rizikovým faktor m adíme p edevším v k, pohlaví, rasu a 

genetickou zát ž ĚDufek, 2002). 
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2.1.6 MOŽNOSTI FYZIOTERůPIE PO CMP 

Po prod lané CMP je velmi d ležité začít s rehabilitací co nejd íve, zhruba 

ň dny od počátku nemoci či Ň dny po stabilizaci stavu. Na ucelené rehabilitaci se 

podílí multidisciplinární tým tvo ený léka i, ošet ovateli, ergoterapeuty, 

fyzioterapeuty, logopedy, sociálními pracovníky, protetiky, speciálními pedagogy 

a psychology. V počátku nemoci je nutné pacienta pravideln  polohovat a provád t 

pasivní pohyby. Postupn , úm rn  k návratu v domí a spolupráci pacienta, 

se za azují aktivní prvky cvik . Cílem rehabilitace je napomáhat spontánní úprav  

hybnosti, nácvik ch ze a sob stačnosti, kompenzace trvalých následk  po CMP. 

Fyzioterapie hraje d ležitou roli v procesu rehabilitace v akutní, subakutní 

a chronické fázi po CMP. Byla vypracována ada metod či koncept , jejich 

společným rysem je reflexní p sobení, které vede k facilitaci volní hybnosti, ale 

současn  i k inhibici patologické reflexní aktivity Ěspasticityě. Tyto metody či 

koncepty využívají fyzioterapeuti, často i ergoterapeuti ĚVotava, 2001). Metod a 

koncept  používaných k terapii pacient  po CMP je velké množství, proto budou 

zmín ny jen n které z nich: 

 Bobath koncept – tento koncept vyvinuli manželé Bobathovi v 50. letech 

Ň0. století. P vodn  byl určen k terapii d tí s d tskou mozkovou obrnou, 

pozd ji se začal využívat i pro jiné diagnózy, hlavn  stavy po CMP a úrazy 

hlavy. Cílem terapie je optimalizace funkce zlepšením posturální kontroly a 

selektivního pohybu u pacient  s poruchou centrálního motoneuronu 

ĚŠvestková, Sládková, Ň01ňě. Součástí metody je vyšet ení pacient  

v základních polohách, zjišt ní patologických polohových reflex  a 

pohybových vzor . B hem terapií je pacient uvád n do antispastických 

poloh. P ístup je ryze individuální a vede k nácviku základních poloh, 

ch ze a denních činností ĚVotava, Ň001ě. 

 Proprioceptivní neromuskulární facilitace (PNF) – v ČR často 

používaný termín „Kabatova metoda“ dle jeho zakladatele. 

Na vypracování PNF se spolupodílely také fyzioterapeutky M. Knottová 

a D. M. Vossová. Princip PNF vychází z p edstavy, že p irozený pohyb 

probíhá současn  ve t ech rovinách. P i terapiích jsou provád ny pohyby 

končetin v diagonálách ĚI., II.ě, podobn  i pohyby šíje a trupu ĚVotava, 

Ň001ě. Podstatou je cílené ovliv ování aktivity motorických neuron  
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p edních roh  míšních prost ednictvím aferentních impulz  ze svalových, 

šlachových a kloubních proprioreceptor  v kombinaci s impulzy taktilními, 

zrakovými a sluchovými. PNF lze použít u neurologických, ortopedických 

onemocn ní i v traumatologii ĚŠidáková, Ň00řě. 

 Reflexní lokomoce dle Vojty – jejím zakladatelem je český profesor 

Václav Vojta. Vzory reflexního plazení a otáčení byly využívány 

v rehabilitaci starších d tí od roku 1ř5ř. Od roku 1řŘ0 se tato metoda 

využívá i dosp lých pacient  s r znými motorickými poruchami. Základem 

pro terapii jsou globální vzory reflexního pohybu vp ed. Tyto vzory byly 

profesorem Vojtou propracovány na základ  pozorování fixovaných 

spastických syndrom . Provád ním pohybu proti odporu se objevovaly 

opakované a zákonité svalové souhry, tzv. motorické koordinační jednotky, 

které se ší ily na další části t la. Vlivem polohy t la dít te m ly tyto 

komplexy r zný kineziologický obsah. Ší ící se motorika m la globální 

Ětýkající se celého t laě a reciproční (vzájemný) charakter (Vojta, Peters, 

2010). Podkladem pro terapii je vývojová kineziologie. B hem terapie se 

v p esn  určených polohách provádí manuální aplikace tlaku v oblastech 

spoušťových bod . Dochází k vyvolání automatických lokomočních 

pohyb , které autor označil jako reflexní plazení a otáčení Stimulací zón lze 

po určité dob  p sobení vyvolat komplexní motorické reakce. Jednotlivé 

pohybové pr b hy p ipomínají pohyby, které vedly jedince až 

k vzp ímenému držení t la a ch zi ĚKolá  et al., Ň00řě. 

 Pohybová terapie hemiplegik , Brunnström – autorka vypracovala tuto 

metodu cílen  pro stavy po CMP. Úpravu hybnosti po CMP hodnotí v šesti 

stupních p es stadium chabé parézy, rozvoji spasticity, jejím útlumu 

až k nejvyššímu stupni, p i kterém pacient docílí tém  normální 

koordinace pohyb  bez spasticity. Terapeutické postupy jsou voleny 

v závislosti na dosaženém stupni ĚVotava, Ň001ě. 

 Affolter metoda – metoda je zam ená p edevším na taktilním a vizuálním 

vnímání. Jedná se o nonverbální terapii. D ležitý je úzký kontakt mezi 

terapeutem a pacientem. P i terapii se klade d raz na dostatečné množství 

taktilních vjem  ĚŠvestková, Sládková, Ň01ňě. 
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 Koncept dle Čápové – v terapii se využívá bazálních program  a 

podprogram  primární vertikalizace člov ka zam ené na facilitaci a 

reedukaci pohyb  ĚŠidáková, Ň00řě. 

 Rood metoda – podstatou terapií je analýza vztah  senzorických stimul  

Ěnap . kartáčováníě k motorickým reakcím. Tyto vztahy je možné následn  

využít k facilitaci či inhibici motorických funkcí ĚŠidáková, 2009). 

Motorické odpov di se p i cvičení vyhledávají a adí ve sledu 

senzomotorického vývoje. Autonomní, somatické a psychické funkce se 

navzájem ovliv ují, a proto mohou podn ty p sobit na n který z t chto 

systému buď p ímo, nebo prost ednictvím jednoho systému na další ĚKolá  

et al., 2009). 

 Feldenkrais metoda – je založena na uv dom lém vnímání a ovládání 

pohyb  a poloh jednotlivých částí t la ĚŠidáková, Ň00řě. Metoda vychází 

z myšlenky, že jednáme podle obrazu, který jsme si sami o sob  vytvo ili. 

Tento obraz je však často zkreslený, což ovlivní i zp sob používání 

lidského t la. Cvičení dle Feldenkraise má cíl zlepšit kinestetické cít ní, 

časoprostorovou koordinaci, provád t pohyb s minimálním úsilím a 

maximální účinností ĚKolá  et al., Ň00řě. 

 Constraint-induced movement therapy (CIMT), Forced use – 

v p ekladu omezením navozená pohybová terapie. Je založena na hypotéze, 

že b hem akutního stadia CMP jsou pohyby na postižené stran  t la jejím 

nepoužíváním odnaučeny. Proto je pr b hu terapie zdravá končetina 

pomocí dlahy znehybn na, pacient je tak nucen k denním činnostem 

využívat končetinu poškozenou. Tímto nuceným používáním má být 

odnaučená funkce poškozené končetiny obnovena (Kunkel et al., 1999). 
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2.2 MIRROR TERAPIE 

2.2.1 VZNIK A PRINCIP MT 

Mirror terapie neboli terapie pomocí zrcadla byla poprvé použita v 90. 

letech 20. století americkým profesorem Vilayanur Subramanian 

Ramachandranem, který se zabýval zkoumáním tzv. systémem zrcadlových 

neuronů (Ramachandran et al., 1992). 

V roce 1993 byla MT poprvé aplikována a zkoumána na pacientovi 

s amputovanou horní končetinou ĚHKě nad loketním kloubem. Tento pacient trp l 

silnými fantomovými bolestmi. Po aplikaci MT došlo u tohoto pacienta ke snížení 

bolesti, navíc si tento pacient díky terapii uv domil, že pokud se bolest znovu 

objeví, dokáže ji lépe korigovat. Po tomto zjišt ní byla MT na pacientovi 

provád na n kolikrát s otev enýma nebo zav enýma očima (Ramachandran, 

Hirstein, 1998). To potvrdilo hypotézu, že účinky MT jsou spojeny 

s tzv. mirrorvisual feedback, tedy sledováním vykonávaného pohybu v zrcadle 

(Ramachandran, 2005). 

MT je pom rn  jednoduchá a cenov  p ijatelná forma terapie, proto je 

možné provád t ji i v domácím prost edí. B hem MT sedí pacient p ed zrcadlem, 

které je umíst no kolmo k sagitální ose t la. Zrcadlo je umíst no tak, že odráží 

nepostiženou končetinu (viz. Obr. č. Ň, Obr. č. ň). Pohybem této nepostižené HK či 

DK za současného sledování tohoto pohybu v zrcadle dochází v pacientov  mozku 

k ilusi, že pohyb je vykonáván i poškozenou končetinou, avšak ta je skryta za 

nedoráživou částí zrcadla. Princip MT je tedy založen na iluzi domn lého pohybu 

poškozené končetiny (Thieme et al., 2012).  
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Obr. č. 2. Mirror terapie - pacient sledující odraz 
nepostižené horní končetiny v zrcadle (Dohle et al., 
2008) 

Obr. č. 3. Mirror terapie – pacient sledující odraz 
nepostižené dolní končetiny v zrcadle (Wada et al., 
2011) 
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2.2.2 NEUROFYZIOLOGICKÝ PODKLAD MT 

Za hlavními pozitivními p ínosy MT na snížení bolesti a nápravu 

motorických funkcí stojí pravd podobn  dva rozdílné mechanismy. Ramachandran 

p edpokládal, že porucha motoriky po CMP má tzv. „naučenou“ složku, která 

m že být pomocí MT „odnaučena“. Jiní auto i uvád jí, že účinnost MT je spojena 

s visuáln  ízenou p edstavou, která již sama o sob  vede ke zlepšení motoriky 

u pacient  po prod lané CMP. Vizuální zp tná vazba v zrcadle m že tento ješt  

více tento efekt urychlit (Michielsen, 2011). 

V poslední dob  je účinnost MT spojována p edevším s aktivací již 

zmín ných zrcadlových neuron . Ty bývají aktivovány pravd podobn  i b hem 

sledování pohyb  jiných osob či b hem učení se motorickým úkol m (Buccino, 

2006). Tyto neurony poprvé popsal Di Pellegrino b hem zkoumání chování 

makak . ů práv  na základ  tohoto objevu vzešla hypotéza, že p i sledování svých 

pohyb  v zrcadle m že dojít ke stejnému účinku, jako když bychom sledovali 

motorické chování jiných lidí (Di Pellegrino, 2009).  

Lokalizace zrcadlových neuron  se nachází ve ventrálním premotorickém 

kortexu dolního frontálního laloku mozku, ve v tšin  pokus  využívajících 

zrakové vstupy se však aktivace neomezovala jen premotorické frontální oblasti. 

Byla totiž patrná i ve zrakových oblastech okcipitálních lalok  mozku 

a v rozsáhlých proprioceptivních a somatosenzorických oblastech parietálního 

laloku mozku. Proto se dnes mluví o „systému zrcadlových neuronů“ (Veselý, 

2010). Studie provád ná v Japonsku Suzukim a Fukudou (2012) na zdravých 

jedincích ukazuje, že b hem kreslení kruh  na papír a současného pozorování 

tohoto procesu v zrcadle došlo ke zvýšení aktivity mozkové hemisféry p íslušící 

nedominantní HK. P i tomto úkolu byla také elektromyograficky ĚEMGě m ena 

aktivita musculi interossei dorsales. Svalová aktivita byla na dominantní HK stejná 

s použitím zrcadla i bez n j, avšak svalová aktivita na nedominantní HK byla 

výrazn  v tší s použitím zrcadla. Tato studie potvrzuje, že b hem MT dochází 

ke zvýšené aktivit  CNS p edevším díky systému zrcadlových neuron . 

Činnost t chto neuron  je založena na pam ti, takže se aktivují mnohem 

intenzivn ji, jestliže pohyb, který pozorujeme, známe na základ  vlastní 

zkušenosti. Specializace zrcadlového neuronu pot ebuje pro svou funkci čas 

Ězkušenost, učeníě. Poté po p íchodu stejné konstelace signál  p eposílají svými 
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axony tuto informaci jako rámcový plán nebo návrh odpov di anebo rámcový 

program očekávané pohybové akce ĚVeselý, 2010). 

Princip MT je tedy založen na sledování pohybu v zrcadle, b hem n hož je 

v mozku aktivován systém zrcadlových neuron . Tento systém následn  aktivuje 

p íslušné motorické a somatosenzorické oblasti mozkové k ry. Pokud jsou tyto 

oblasti n jakým zp sobem narušeny Ěnap . po CMPě, jsou tato porušená místa 

pomocí reparačních mechanism  CNS upravena či mohou funkci t chto 

poškozených míst p evzít oblasti jiné (Michielsen, 2011). 

MT využívá p irozené neuroplasticity mozku, což je schopnost CNS 

se neustále remodelovat, adaptovat a učit se nových podmínkám (Hallett, 2005). 

V terapeutických postupech se využívá p edevším tzv. neuroplasticita reparační. 

Cílené stimuly Ěproprioceptivní, exteroceptivní, akustické, vizuální, motivačníě 

zp sobí zm ny v neurální struktu e a tím ovlivní nebo obnoví funkce poškozených 

mozkových oblastí. Podkladem reparačních d j  jsou zm ny účinnosti nebo počtu 

synapsí, p eskupování a tvorba nových dendrit  a axon  provázená p estavbou 

lokálních neuronálních okruh  ĚKolá  et al., Ň00řě. 

2.2.3 VYUŽITÍ ů ÚČINKY MT 

V České republice není MT prozatím p íliš používanou terapií, je však 

možné ji aplikovat u pom rn  velkého počtu diagnóz. Jak již bylo napsáno, MT 

byla prvn  využita k redukci fantomových bolestí po amputaci končetiny. Krátce 

poté byla MT využita k terapii poškozených motorických funkcí u hemiparetických 

pacient  po CMP Ěůltschulter, 1ř99). Komplexní regionální bolestivý syndrom je 

další diagnózou, u které se MT úsp šn  využívá k redukci bolesti (Cacchio, 2009).  

MT našla využití také p i rehabilitaci ruky u sekundárních infekcí k náprav  

koordinace pohyb  a odstran ní bolesti, dále našla využití v chirurgii po transferu 

šlach u pacient  s revmatoidní artritis či v neurologii p i poškození 

nervus medianus (Rosén, Lundborg, 2005). 
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 Účinky MT jsou následující: 

 náprava motorických funkcí a ADL; 

 zlepšení koordinace pohyb ; 

 zvýšení kloubních rozsah ; 

 zlepšení senzorických funkcí; 

 zlepšení neglect syndromu; 

 redukce bolesti (Rothgangel, Braun, 2013). 

MT by mohla na krátký časový úsek snižovat i spasticitu u pacient  po 

CMP, avšak zatím toto tvrzení nebylo studiemi potvrzeno ĚRothgangel, Braun, 

2013). 

2.2.4 MOŽNÉ NEGůTIVNÍ ÚČINKY MT 

B hem sledování obrazu v zrcadle se u n kterých pacient  mohou objevit 

vedlejší negativní účinky jako je závrať, nauzea nebo pocení (Rothgangel, Braun, 

2013). V n kterých p ípadech se také vyskytla určitá negativní emociální reakce, 

kterou iluze obou zdravých končetin vyvolala ĚCasale, Ň00řě. Pokud n která 

z t chto reakcí nastane, pacient se musí p estat dívat do zrcadla. Vyzveme ho, aby 

se zam il na jiný objekt v místnosti. Následující postup spočívá v tom, že se 

pacient dívá do zrcadla v krátkých časových intervalech do doby, než tyto 

nežádoucí stavy pominou. Pokud ani tento postup neeliminuje nežádoucí účinky, 

m la by být zvolena jiná terapie (Rothgangel, Braun, 2013). 

2.2.5 KRITÉRIů PRO VÝB R PůCIENTů 

P i indikaci k MT je d ležité myslet na to, že tato terapie není určena pro 

všechny pacienty. Ze zkušeností vyvodil Rothgangel (2011) určitá kritéria, která 

by m l pacient spl ovat, aby pro n j byla MT vhodnou a účinnou terapií. Proto je 

p i výb ru pacienta d ležité zhodnotit následující funkce. 
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Motorika 

Dostupné studie neposkytují jednoznačná doporučení, jakého pacienta je 

vhodné vybrat na základ  jeho motorických schopností. Výsledky studie, kterou 

provedl Dohle et al. (2008ě, ukázaly, že aplikace MT dosáhla lepších výsledk  

u pacient  s t žkou parézou či dokonce úplnou plegií HK. Další studie provád ná 

Thieme et al. (2012) ukazuje, že i u pacient  s lehčími formami parézy m že MT 

dosáhnout úsp chu.  

Nepostižená končetina by v ideálním p ípad  m la mít fyziologické 

a nebolestivé rozsahy pohyb . Pokud se výrazné odchylky v rozsahu pohybu na 

nepostižené končetin  vyskytují, mohou pak bránit úsp šné terapii (Rothgangel, 

Braun, 2013).  

Kognitivní funkce 

Dostatečn  zachovalé kognitivní funkce a komunikační schopnosti jsou 

další podmínkou pro indikaci MT. Pacient musí být schopen sledovat po dobu 

alespo  10 minut sv j odraz v zrcadle. Také musí pln  chápat instrukce terapeuta. 

V akutní fázi po prod lané CMP se u v tšiny pacient  n jaký kognitivní deficit 

objevuje, proto je možné argumentovat, že MT v akutní fázi po CMP není 

vhodnou volbou terapie. Nicmén  optimální časový bod pro zahájení MT není 

prozatím znám (Rothgangel, Braun, 2013). 

Posturální stabilita 

Dostatečná stabilita trupu je u MT velmi d ležitá, jelikož pacient musí být 

schopen sed t na židli v pr b hu terapie (Rothgangel, Braun, 2013).  

Kardiopulmonální funkce 

MT není možné využít u pacient  s t žkou kardiopulmonální insuficiencí. 

Každá zm na polohy či malá fyzická zát ž u t chto pacient  znamená značnou 

zát ž na kardiorespirační systém. Pro tyto pacienty je fyzioterapie 

kontraindikována (Rothgangel, Braun, 2013). 
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Zrak 

Princip MT je založen na sledování odrazu končetiny v zrcadle, proto je 

vyšet ení kvality a funkčnosti zraku jednou ze základních podmínek pro úsp šnou 

MT (Rothgangel, Braun, 2013). 

Zrakovou dráhu tvo í soubor neuron , které p evád jí informace z oka do 

p íslušné části CNS. Tato dráha je tvo ena čty mi nervovými bu kami. První 

neuron tvo í fotoreceptory, druhý bipolární bu ky a t etí gangliové bu ky sítnice. 

Axony gangliových bun k se sbíhají na sítnici a opoušt jí oční bulbus jako 

nervus  opticus. Po vstupu do lebeční dutiny se oba nervi optici sbíhají a spojují 

v chiasma opticum. Zde se vlákna obou zrakových nerv  charakteristiky p ek ižují. 

ůxony p icházející z mediálních polovin obou sítnic se k íží na opačnou stranu, 

axony pocházející z laterálních polovin sítnic se nek íží a z stávají na totožné 

stran , vlákna ze st edu sítnic se částečn  zk íží, z části z stávají nezk ížené. 

Soubor axon  vycházející z chiasmatu se nazývá tractus opticus. Okolo 80% 

neurit  tractus opticus končí na neuronech corpus geniculatum laterale (4. neuron 

zrakové dráhyě, Ň0% neurit  odstupuje do neuron  mesencephala. ůxony neuron  

z corpus geniculatum laterale končí v primární zrakové oblasti, často nazývanou 

též jako area striata. Ta se nalézá na mediální stran  okcipitálního laloku mozku. 

Primární zraková k ra provádí dekódování visuální informace ĚKrálíček, Ň004ě. 

Nervus opticus, jeho pr b h a vztahy k ostatním strukturám orbity jsou 

dob e viditelné p i CT nebo MRI vyšet ení. Tento nerv je z vývojového hlediska 

výchlipkou centrálního nervstva, proto se patologické procesy postihující mozek a 

jeho obaly mohou ší it i na zrakový nerv (Petrovický, 2002).  

2.2.6 PROST EDÍ A POM CKY PRO MT 

Pro MT je d ležité p íprava prost edí, ve kterém bude terapie provád na. 

Jelikož je nutné, aby byl pacient b hem terapie po celou dobu pln  koncentrován 

na odraz své končetiny, m ly by být odstran ny všechny rušivé elementy, které by 

se v zrcadle odrážely. V ideálním p ípad  by m lo zrcadlo odrážet pouze bílou 

st nu a samoz ejm  odraz zdravé končetiny. Také musejí být odstran ny veškeré 

šperky, hodinky, náramky či prstýnky z postižené i nepostižené končetiny. B hem 
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terapie by v místnosti nem la hrát hudba, která by mohla pacientovu koncentraci 

narušovat ĚRothgangel, Braun, 2013). 

P i výb ru zrcadla se p ihlíží k jeho velikosti. Je totiž zapot ebí, aby byla 

zakryta celá postižená končetina a aby se všechny pohyby provád né nepostiženou 

končetinou odrážely v celém rozsahu v zrcadle. Zrcadlo musí poskytovat jasný 

odraz a jeho ostré hrany je t eba zakrýt bezpečnostními prvky z d vodu možnosti 

zran ní ĚRothgangel, Braun, 2013). 

K terapii je možné využít r zných cvičebních pom cek pro siln jší smyslové 

vjemy (viz. Obr. č. ňě. Používají se hlavn  u pacient  s poruchou vnímání 

t lesného schématu. Zvolit se mohou nap íklad r zné plastové misky napln né 

hrachem či pískem, masážní ježci, míčky, teplotní stimulace pomocí aplikace 

chladu a tepla, r zné kartáče pro facilitaci, mycí žínky nebo brusný papír 

(Rothgangel, Braun, 2013). 

Obr. č. 4. Mirror terapie s míčkem. Vhodné je volit cviky na 
základě pacientových zájmů, jelikož je systém zrcadlových 
neuronů mnohem více aktivován při provádění pohybů, které 
známe na základě vlastní zkušenosti (Rothgangel, Braun, 2013) 
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2.2.7 PR B H MIRROR TERůPIE 

P ed samotným zahájením MT je nutné od pacienta odebrat anamnézu a na 

základ  vyšet ení zhotovit kineziologický rozbor. Kineziologický rozbor se skládá 

z vyšet ení aspekcí, p i kterém se hodnotí pacient v somatotyp, barva k že, otoky, 

rány a varixy. Dále se pohledem vyšet uje držení t la b hem stoje či sedu, 

asymetrie a trofika končetin, stabilita stoje ĚRombergě, zm na pozic (sed, leh, stoj), 

flexe, lateroflexe a extenze trupu, ch ze a její modifikace Ěch ze po špičkách, 

patáchě, stoj na jedné končetin  či poskoky. Další částí kineziologického rozboru je 

dynamické vyšetření, zahrnující vyšet ení aktivních a pasivních kloubních rozsah , 

svalové síly, kloubní testy zam ené na vazy, menisky či blokády, a speciální 

funkční testy Ěnap . Schoberova zkouška, stereotyp abdukce pažíě.  

Následn  se provádí palpační vyšetření, u kterého se palpačn  hodnotí k že 

a podkoží, jejich posunlivost, edémy, teplota, struktura a čití Ěhyperalgické zóny). 

Dále se pomocí palpace vyšet ují svaly, šlachy a burzy, jedná se p edevším o 

zhodnocení svalového tonu, reflexních zm n a edém . Na kloubech a vazech lze 

palpačn  vyšet it otoky či výpotky. Nezbytnou součástí kineziologického rozboru 

je neurologické vyšetření. Pomocí neurologického kladívka vyšet ujeme 

šlachookosticové reflexy, dále vyšet ujeme taxi, diadochokinézu, svalový tonus, 

rigiditu. Nutné je vyšet it čití Ěexterocepce, propriocepce), periferní nervy Ěnap . 

Lasséque, Spurling v testě a hlavové nervy. Lze také využít standardizované 

funkční testy Ěnap . Timed Up and Go Test) či objektivní p ístrojová vyšet ení 

Ěnap . footscan). V p ípad  pot eby je možné domluvit další specializovaná 

vyšet ení, nap íklad vyšet ení ortopedické, oční, psychiatrické, neurologické. P ed 

zahájením fyzioterapie je pot eba stanovit si cíle, kterých se má p i spolupráci 

s pacientem a jeho rodinou dosáhnout. Z tohoto d vodu se sestaví krátkodobý a 

dlouhodobý fyzioterapeutický plán ĚŠvestková, Sládková, 2013). Pokud 

fyzioterapeut či ergoterapeut na základ  výsledk  vyšet ení dojde k záv ru, že je 

pro pacienta MT vhodná, nejprve musí pacientovi její základní principy 

srozumiteln  vysv tlit (Rothgangel, Braun, 2013). 

Po edukaci pacienta o MT se m že p istoupit k zahajovací fázi terapie. 

Vyzveme pacienta, aby se usadil k zrcadlu a po dobu jedné až dvou minut sledoval 

odraz své končetiny v zrcadle. Pro dokonalejší navození iluze je vhodné pacientovi 

íci, ať si p edstavuje, že se dívá na svou druhou končetinu skrz okno. Také se 



 

19 

 

používá tzv. bilaterální, synchronní stimulace, nap . taktilní Ěviz Obr. č. 5) 

na  postižené končetin  pro rychlejší facilitaci a navození iluze (Rothgangel, 

Braun, 2013). 

Jakmile se iluze docílí, vybere terapeut postup MT na základ  diagnózy. 

Nap íklad u pacienta s hypersenzitivitou či bolestí po CMP by se m la provád t 

facilitace postižené končetiny v menší mí e, n kdy se musí zcela vynechat pro 

silné, nep íjemné pocity a bolesti. Vždy je t eba volit individuální p ístup 

p ihlížející k pacientovým schopnostem, bolestem, pocit m a jeho povahovým 

rys m. MT indikovaná pro zlepšení motorických funkcí je na základ  zkušeností 

upravována dle zájm  pacienta. Je dobré brát v potaz zájmy pacienta Ěnap . 

kreslení, va eníě a ty poté b hem MT uplatnit (Rothgangel, Braun, 2013). 

V prvních fázích terapie se začíná jednoduchými cviky jako je flexe 

a extenze prst  ruky, záp stí a lokte. Je d ležité, aby byl každý pohyb provád n 

pomalu a plynule. Po zvládnutí t chto pohyb  m že terapeut za adit do cvičební 

jednotky další pohyby. Na HK jsou to supinace, pronace p edloktí, ulnární 

a radiální dukce záp stí, abdukce a addukce prst  ruky, opozice palce a malíku 

(Rothgangel, Braun, 2013). Aplikaci MT na DK popisuje studie provedená Kumar 

et al. ĚŇ01ňě, kdy se provád ly pohyby flexe a extenze, abdukce a addukce, vnit ní 

a vn jší rotace kyčle. V koleni to byly pohyby flexe a extenze. V hlezenním kloubu 

se provád la plantární a dorzální flexe, pronace a supinace. 

D ležité je neustále myslet na to, aby odraz v zrcadle poskytoval pacientovi 

dokonalou iluzi. Po zvládnutí všech pohyb  se na HK m že p istoupit k cvičení 

s r znými p edm ty. Jakmile usoudíme, že pacient je schopen provád t terapii bez 

chyb, je možné p istoupit k domácí terapii bez asistence terapeuta. Na internetu je 

možné zakoupit již hotové mirror-boxy, pacient si však m že vystačit s obyčejným 

zrcadlem, pokud se zachovají veškeré nároky na bezpečnost. Rothgangel, Braun 

ĚŇ01ňě uvád jí, že minimální doba terapie by m la trvat alespo  10 minut denn . 

Za nejvíce účinnou dobou trvání terapie vidí provád ní MT alespo  ň0 minut, 

p ičemž je možné cvičební jednotky rozd lit na dv , kdy každá trvá 10 až 15 

minut. Časový úsek provád ní MT po ň0 minut denn  byl také nejčast ji 

používanou frekvencí v níže uvedených studiích, které jsou popsány v kapitole 

Studie Mirror terapie ve vztahu k cévní mozkové p íhod . 

P i aplikaci MT je možné zvolit dvojí p ístup. Přístup unilaterální, tedy 

pohyb jen zdravou končetinou, který se používá u t žších stav . Nejčast ji se 
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s tímto p ístupem setkáváme u CMP, brzkých pooperačních stav , p i t žkých 

kloubních deformitách a t žké hypersenzitivit . B hem unilaterálního p ístupu je 

poškozená HK voln  a pohodln  položena za matnou stranou zrcadla a nevykonává 

žádný pohyb. Jakmile je terapeutem palpačn  na postižené končetin  zaznamenána 

fascikulace, je možné  začít provád t přístup bilaterální, tedy pohyb, který 

vykonávají ob  končetiny. Bilaterálním p ístupem je možné začít MT provád t 

ihned u mén  závažných stav . P i použití pom cek je do postižené i do 

nepostižené HK vkládána stejná pom cka Ěnap . míčekě. I když postižená 

končetina nevykonává pohyb v plném rozsahu a kvalit , pacient díky vizuální iluzi 

dostává informaci pohybu v plném rozsahu a kvalit  ĚHoidekrová, Ň01ňě. 

 

2.2.8 STUDIE MT VE VZTAHU K CMP 

Ov ením účinnosti MT po prod lané CMP se zabývalo n kolik studií. 

Studie se zam ují p edevším na hodnocení motorických funkcí po aplikaci MT. 

Jiné srovnávají MT s konvenční terapií po CMP. 

Yavuzer et al. (2008) zkoumal efekt MT na zlepšení motoriky, spasticity a 

souvisejících funkcí HK u pacient  v subakutní fázi CMP. Všichni účastníci studie 

Obr. č. 5 Bilaterální, synchronní stimulace (Rothgangel, 
Braun, 2013) 
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m li výrazn  porušenou hybnost HK a netrp li závažn jším kognitivním deficitem. 

MT i kontrolní skupina podstoupily klasický rehabilitační program po CMP Ě5 

dní/týdn , Ň-5 hodin denn ě, p ičemž MT skupina provád la ješt  navíc p l hodiny 

denn  MT. Skupina s aplikovanou MT prokázala statisticky výrazné zlepšení 

motoriky oproti kontrolní skupin , avšak vliv na snižování spasticity se v této 

studii nepotvrdil. 

Studie, kterou provedl Cho et al. ĚŇ01Ňě, m la za cíl ov it zlepšení 

motorických funkcí poškozené HK v akutní fázi CMP pomocí MT. Do studie bylo 

zahrnuto celkem Ň6 pacient , 1ň pacient  tvo ilo MT skupinu a zbylých 13 

pacient  tvo ilo kontrolní skupinu. V MT skupin  došlo po 4 týdnech aplikace 

ke značnému zlepšení motorických funkcí postižené HK. Tato studie potvrzuje 

kladný efekt MT na motorické funkce u pacient  po prod laném iktu. 

Ve studii provedené Wu et al. (2013) byla porovnávána efektivita MT v či 

kontrolní skupin . V této studii se hodnotil vliv MT na zlepšení motorických 

funkcí a ůDL u pacient  v chronické fázi CMP. 16 pacient , za azených do MT 

skupiny, provád lo bimanuální pohyby s individuáln  volenými pohyby na 

postižené HK. Kontrolní skupina dostala za úkol vykonávat p esn  danou sestavu 

cvik  na HK bez použití zrcadla. Intenzivní trénink trval pro ob  skupiny 1,5 

hodiny denn , 5 dní v týdnu, po dobu 4 týdn . MT skupina prokazovala oproti 

kontrolní skupin  zlepšení proximální i distální části HK ve výsledném Fugl Meyer 

ůssesment a zlepšení celkové reakční doby na HK.  

Další studie, kterou provád l Dohle et al. (2008), m la za cíl zhodnotit 

účinnost MT na motorické funkce HK v akutní fázi CMP. MT byla provád na na 

36 pacientech s t žkou hemiparézou po ICMP, kterou pacienti neprod lali déle než 

p ed osmi týdny. MT skupina m la ke konvenční terapii p id lenu ješt  MT (30 

min/den, 5 dní/týdn , 6 týdn ě. Výsledky byly zhodnoceny Fugl Meyer Assesment, 

pacienti také podstoupili neuropsychologické vyšet ení. Výsledky ukázaly, že 

v podskupin  Ň5 pacient  s distální plegií došlo ke zlepšení motorických funkcí 

než u kontrolní skupiny. U všech pacient  za azených do MT skupiny došlo ke 

zlepšení senzitivity na HK. Dále tato studie poukázala i na zlepšení neglect 

syndromu. 

P evážná v tšina studií MT ve vztahu k CMP se zam uje na ovlivn ní 

motorických funkcí na postižené HK. Doposud byl proveden jen malý počet studií 

hodnotící vliv MT na poškozené funkce DK po CMP. 
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Cílem studie, provád né Sütbeyaz et al. (2007), bylo zhodnotit vliv MT na 

zlepšení motorických funkcí poškozené DK v subakutní fází CMP. Do této studie 

bylo zahrnuto celkem 40 pacient  s omezenou dorzální flexí v hlezenním kloubu, 

z toho Ň0 pacient  tvo ilo MT skupinu a Ň0 kontrolní skupinu. Ob  skupiny 

podstupovaly klasický rehabilitační program trvající Ň až 5 hodin denn , 5 dní 

v týdnu, po dobu 4 týdn . Tento program zahrnoval r zné fyzioterapeutické 

metody, ergoterapii, fyzikální terapii a logopedii. MT skupina m la k tomuto 

klasickému programu navíc provád t po dobu ň0 minut denn  dorzální flexi na 

nepoškozené DK za současného sledování odrazu v zrcadle. Rychlost provád ní 

tohoto pohybu nebyla nijak určena. Kontrolní skupina obdržela ň0 minut falešné 

terapie, b hem které provád li také dorzální flexi v hleznu na nepoškozené DK 

s tím rozdílem, že do sagitální osy t la nebylo umíst né zrcadlo, ale pouze deska 

neposkytující žádný odraz. Výsledky této studie ukazují výrazn jší zlepšení 

ve v tšin  záv rečných vyšet ení a použitých test  u MT skupiny oproti kontrolní 

skupin . Tato studie potvrzuje, že za azení MT ke klasickému rehabilitačnímu 

programu po CMP vede ke zlepšení motorických funkcí na DK. 

Studie zam ená na DK, provád na Wadou et al.Ě2011), m la za cíl zjistit 

vliv MT na zlepšení dorzální flexe v hlezenním kloubu. Studie se zúčastnilo ř 

pacient  po prvn  prod lané CMP. Cvičební jednotka se skládala z 

provád ní padesáti dorzálních flexí na nepoškozené DK za současného sledování 

pohybu v zrcadle, to m li pacienti provád t 4× denn , po dobu jednoho týdne. 

M ení probíhalo pomocí Foot Function of Stroke Imparment Assesment Set a byl 

m en úhel p i dorzální flexi, který byl mezi ploskou nohy a podlahou. M ení se 

provád lo každý sedmý den, první prob hlo 14 p ed terapií a poslední m ení bylo 

provedeno sedmý den po terapii. Celkem se m ení provád lo 5×. Po MT bylo 

u p ti z devíti pacient  pozorováno zlepšení. Tato studie prokázala pozitivní vliv 

MT na dorzální flexi v hlezenním kloubu. 

Kumar et al. ĚŇ01ňě m li ve své studii za cíl objasnit vliv MT na zlepšení 

motoriky, stability DK a celkové mobility u pacient  v akutní fázi CMP. MT 

skupina m la k b žné terapii p id lenou MT po dobu ň0 minut denn , 6 dní 

v týdnu, trvající Ň týdny. Výsledky však nepotvrdily pozitivní vliv MT na 

motorické funkce DK, jelikož se nenašly výrazné rozdíly mezi MT a kontrolní 

skupinou. 
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Zdá se, že aplikace MT v kombinaci s jinými terapeutickými metodami by 

mohla její pozitivní účinky ješt  zvyšovat. V zahraničí prob hly studie, které tento 

synergický účinek MT v kombinaci s jinou terapií potvrdily. 

Efekt kombinace MT a Constraint induced movement therapy byl zkoumán 

ve studii provedené Yoon et al. (Ň014ě. Ň6 pacient  v subakutní fázi CMP bylo 

rozd leno do t í skupin. První skupina m la MT i CIMT, druhá pouze CIMT a t etí 

jen MT. Doba aplikace CIMT byla 6 hodin denn  po dva týdny spolu s 30 

minutami MT denn . To samé platilo pro další dv  skupiny s tím, že jedna z terapií 

chyb la a byla nahrazena 40 minutami konvenční terapie denn . Po dvou týdnech 

prokazovala CIMT skupina kombinovaná s MT nejlepších výsledk  na zlepšení 

motorických funkcí HK. Ke zlepšení došlo však ve všech t ech skupinách. 

Yun et al. (2010) hodnotili ve své studii vzájemný, synergický účinek MT 

s neuromuskulární elektrickou stimulací (NMES). Studie se zúčastnilo 60 pacient , 

kte í byli rozd leni do 3 skupin po dvaceti osobách. První skupina m la ob  

terapie, druhá a t etí vždy jen jednu z nich. Doba trvání byla ň0 minut denn , 5× 

týdn , po ň týdny. NMES byla aplikována na povrch m. extenzor digitorum 

communis a m. extenzor pollicis brevis. Na konci terapie prokazovaly všechny 

skupiny zlepšení pohyb  v záp stí a na ruce, celkov  došlo ke zlepšení koordinace 

pohyb  na HK. Výsledky této studie potvrdily pozitivní, synergický účinek MT 

kombinovanou s NMES na motorické funkce HK. 

Organizace Cochrane Collaboration provedla v roce 2012 velkou, 

systematickou review studií, ve kterých shrnuje účinky MT na zlepšení 

motorických funkcí, ůDL, bolesti a neglect syndromu u pacient  po CMP. Do této 

review bylo zahrnuto celkem 14 studií s celkovým počtem 567 účastník . Ve 

studiích byly porovnávány účinky MT s jinými terapiemi. Toto porovnání ukázalo 

značný efekt MT na zlepšení motorických funkcí. Nicmén  je nutné podotknout, že 

se výsledný efekt liší dle zvolené terapie u kontrolní skupiny. Dále se v záv ru 

review prokazuje, že má MT vliv na zlepšení ůDL a snižování bolesti. ůvšak 

d kaz na pozitivní ovlivn ní neglect syndromu pomocí MT byl nalezen pouze 

v jedné studii. Účinky MT na zlepšení motorických funkcí p etrvávaly u pacient  

následn  po dobu 6 m síc . Po t chto 6 m sících bylo provedeno kontrolní 

vyšet ení, které tyto dlouhodobé účinky potvrdilo (Thieme et al., 2012). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

3.1.1 CÍL BůKůLÁ SKÉ PRÁCE 

Cílem teoretické části práce je sjednotit poznatky o MT. Cílem praktické 

části je zhodnotit vliv MT na zlepšení motorických a senzitivních funkcí u dvou 

pacient  po CMP. 

3.1.2 OTÁZKY PRůKTICKÉ ČÁSTI 

Náplní praktické části je zodpov zení otázek: 

Jakým způsobem může fyzioterapeut MT u pacientů po CMP využívat? 

Jakým způsoben je možné provádět MT v domácím prostředí? 

3.1.3 METODOLOGIE PRÁCE 

Teoretická část práce je pojata jako rešerše. Hlavními zdroji pro kapitolu 

o MT byla p evážn  zahraniční literatura. Součástí kapitoly je také podkapitola 

poskytující p ehled n kolika studií hodnotící účinnost MT. Praktická část práce je 

zpracována formou kazuistik dvou pacient , kte í prod lali CMP. P i výb ru 

pacient  bylo vycházeno z kritérií pro aplikaci MT, které jsou zvoleny v 

zahraničních studiích. 

Účelem práce je sjednotit dostupné informace o MT a tyto informace 

následn  prakticky využít v terapii dvou pacient . Tuto práci nelze považovat za 

výzkumnou z d vodu nejednotného zp sobu aplikace MT a také z d vodu malého 

počtu proband . 
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3.1.4 CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

V k ani pohlaví nebyly p i výb ru pacient  limitujícím faktorem. 

Podmínkou pro výb r pacient  byl stav po prod lané CMP v subakutní či 

chronické fázi s parézou či plegií na HK nebo DK, p ičemž druhostranná končetina 

byla bez patologických nález . Jelikož v zahraničních studiích podstupovaly osoby 

za azené do MT skupin i klasický rehabilitační program, nebyl ani v mých 

kazuistikách na tento fakt brán z etel. Zachovalé kognitivní funkce byly dalším 

kritériem p i výb ru pacient . Velmi d ležitá je schopnost koncentrace a schopnost 

porozum t všem instrukcím. Poruchy zraku jsou kontraindikací pro aplikaci MT, 

p i výb ru pacient  však byly tolerovány krátkozrakost a dalekozrakost. Pacienti 

byli vybráni ve spolupráci s Mgr. Renátou Muchovou a fyzioterapeutickým týmem 

na Klinice rehabilitačního léka ství Univerzity Karlovy v Praze. 

3.1.5 VYŠET ENÍ PůCIENT , P EHLED TEST  

P ed zahájením terapií na začátku bylo u obou pacient  provedeno vstupní 

vyšet ení, které se skládalo z odb ru anamnézy, kineziologického rozboru a 

neurologického vyšet ení. Byly provedeny funkční testy. U pacienta, kde byla MT 

aplikována na DK, byla v pr b hu terapií pravideln  m ena vzdálenost dorzální 

flexe v hlezenním kloubu od podlahy v oblasti hlavičky 5. metatarzu, toto m ení 

probíhalo vsed , kdy byla na DK p ítomna trojflexe v kyčelním, kolenním a 

hlezenním kloubu. Pr b žn  byla také hodnocena míra spasticity p ed a po terapii 

dle modifikované Ashwortovy škály. U pacienta s MT aplikovanou na HK byla 

hodnocena míra spasticity na HK p ed a po terapii dle modifikované Ashwortovy 

škály. Po ukončení terapií podstoupili oba pacienti záv rečné kontrolní vyšet ení, 

ve kterém byl proveden kineziologický rozbor a byly použity stejné testy jako ve 

vstupním vyšet ení. 
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Funkční testy použité p i hodnocení na DK: 

 Timed Up and Go Test: jedná se o jednoduchý funkční test, který zkoumá 

mobilitu a riziko pádu. B hem testu má pacient jeho b žnou obuv a m že 

využít pom cek k ch zi Ěnap . vycházkovou h lě, pokud je to nutné. 

Testovaný je vyzván, aby se usadil na židli s područkami. Po zazn ní 

povelu start testovaný vstane, ujde t i metry ke značce, otočí se, jde zp t 

k židli, na kterou se usadí. B hem tohoto úkolu je m en čas, za který byl 

pacient úkol schopen splnit (Podsiadlo, Richardson, 1991).  

 Desetimetrový test chůze: tento test slouží k m ení rychlosti ch ze na 

vzdálenost deseti metr . Celková vzdálenost dráhy je 14 metr , označen je 

startovní bod, druhý metr, dvanáctý metr a čtrnáctý metr. První dva metry 

slouží k dostatečné akceleraci ch ze, poslední dva metry ke zpomalení 

ch ze. Čas je m en od druhého metru k dvanáctému metru. Pacient je 

vyzván, aby se po zazn ní pokynu start pohodln  dostal ke značce na 14 

metru (Tilson et al., 2009). 

Test použitý na HK: 

 Test devíti kolíků v podstavci (nestandardizovaný test): jedná se o 

nestandardizovaný test, který byl zvolen z d vodu praktické akrální plegie 

LHK pacienta, standardizované funkční testy z tohoto d vodu neprovede. 

Pacient byl b hem tohoto testu vyzván, aby pomocí válcového úchopu 

vyndal kolíky z podstavce na st l a následn  tyto kolíky op t do podstavce 

s devíti d rami nandal. Test byl použit nejd íve na PHK a potom na LHK. 

B hem provedení tohoto úkolu byl m en čas. 

3.1.6 ETICKÉ POŽůDůVKY BůKůLÁ SKÉ PRÁCE 

P ed zahájením praktické části podepsali oba pacienti informovaný souhlas, 

byli seznámeni s účelem a charakterem práce, časovém úseku provád ní terapií. 

B hem práce s pacienty byla dodržována jejich anonymita. Data pacient  jsou 

zpracována pod jejich iniciálami a v použité fotodokumentaci jsou zakryty 

obličeje. 
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3.1.7 KAZUISTIKA PACIENTA S APLIKACÍ MT NA HK 

Anamnéza: 

Základní údaje o pacientovi: M. A. H., muž 

Rok narození: 1957 

Hlavní diagnóza: st. p. po ischemické CMP s levostrannou symptomatikou 

RA: otec bpn, matka arteriální hypertenze 

SA: bulharská národnost, bydlí se synem ve t etím pat e s výtahem, do domu je 

vstup s osmi schody bez výtahu 

PA: st ední vzd lání na vojenské hudební škole, zam stnáním bývalý d lník 

AA: pyl z trav, neguje alergii na léky 

Abusus: od ischemické CMP neku ák, p edtím cca Ň0 cigaret denn  po 30 let, 

d íve p íležitostn  alkohol 

FA: Anopyrin, Tritace, Loseprasol, Acidum follicum, Betolac, Agen, Simgal, 

Novalgin p i bolesti, Trittico, Rilmetidin, Teva 

OA: arteriální hypertenze, v cca 10 letech zán t pravé ledviny 

Úrazy: v d tství fraktura bérce LDK  

Operace: appendektomie 

Visus: krátkozrakost 

Zájmy: ženy, hudba 

Sport: nesportoval 

NO: pacient si šel dne ŇŇ. 10. Ň01ň lehnout, b hem noci došlo k rozvoji 

levostranné hemiparézy po ischemii a. cerebri media dextra s parézou n. VII. sin., 

pacient p evezen do nemocnice v Ingolstadtu, Ř. 11. p evezen do nemocnice Na 

Bulovce  

P edchozí rehabilitace: 

V počátečních stadiích na JIP v Ingolstadtu, poté rehabilitace na l žkových 

odd leních. Celková doba hospitalizace 14 dní, poté p evezen do nemocnice Na 

Bulovce, kde začal samostatn  chodit. V lednu a únoru 2014 rehabilitace na 

Poliklinice Vysočanská, od 27. 2. do 10. 4. RHB ústav ve Chvalech. V zá í Ň014 

nastoupil do šestitýdenního denního stacioná e na KRL. V jeho pr b hu absolvoval 

individuální a skupinové fyzioterapie a ergoterapie, muzikoterapie, taneční a 
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skupinové terapie, arteterapie. Došlo k výrazným zlepšením aktivních i pasivních 

pohyb  v ramenním kloubu LHK – p evážn  flexe, abdukce a ZR 

Pom cky: brýle na dálku, jinak žádné, čeká na zhotovení dlahy na akrum LHK 

Indikace k fyzioterapii: porucha motoriky LHK a bolest ramene LHK 

Status praesens:pacient lucidní, orientován osobou, místem i časem, bez fatické 

poruchy 

Kineziologický rozbor: 

- pacient bez ikteru a cyanózy 

- bez otok , varix , dekubit  

- trofika v norm , nadváha 

- spontánní ventilace, b išní typ dýchání 

- jizva v pravém dolním kvadrantu b icha klidná, zhojená, voln  posunlivá 

- tetování na vnit ní stran  pravého p edloktí 

 

Hodnocení aspekcí: 

ZEZADU – planovalgozita pravé i levé klenby nožní, LDK mírn  p edsunuta 

dop edu, váha spočívá více na PDK, ůchillovy šlachy ve valgózním zak ivení, 

symetrické, trofika lýtek symetrická, asymetrie popliteálních a gluteálních rýh – 

vlevo níže, asymetrie hýžďových sval  – vlevo hypotrofie, asymetrie fosae 

lumbales- levá kraniáln ji, zvýšený tonus m. erector spinae, asymetrické taile – 

levý úhel ost ejší, tvar hrudníku asymetrický – inklinace vprave, asymetrie 

postavení P a L scapuly, levé rameno kaudáln ji než pravé 

ZEP EDU: LDK mírn  vp edu, váha spočívá více na PDK, kolenní klouby mírn  

valgózní, postavení patel symetrické, zevn  rotační postavení v kyčelních 

kloubech, levé taile ost ejší úhel inklinace hrudního koše vpravo, asymetrie 

clavikul – levá clavicula kaudáln ji, trofika HKK asymetrie – LHK hypotrofie, 

hlava v osovém postavení, mírná asymetrie obličeje – levý ústní koutek níže 
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ZBOKU: v kolenním a kyčelním kloubu LDK semiflexe, anteverze pánve, 

prominence b išní st ny, bederní lordóza oplošt lá, hrudní kyfóza oplošt lá, 

výrazná hyperlordóza krční páte e, ramenní klouby v protrakci, v L ramenním 

kloubu vnit n  rotační postavení, L loketní kloub v semiflexi, flekční držení záp stí 

a prst  LHK 

Antropometrie: výška16Ř cm, váha 95 kg 

Mobilita: 

Vleže: bridging schopen provést, otáčení na bok schopen provést leč v mírn  

pomalejším tempu 

Sed: sám se posadí, v sedu je stabilní bez opory HKK 

Stoj: ze sedu se samostatn  postaví, stoj bez titubací, váha spočívá více na PHK, 

Romberg I, II, – negativní, Romberg III – titubace velmi jemných nuancí, pacient 

zvládá stoj na špičkách i patách 

Chůze: bez opory, mírná asymetrie kroku – stojná fáze na LDK zkrácena, p i ch zi 

úklon trupu vpravo, minimální souhyb LHK a trupu, b hem ch ze se zvýraz uje 

flekční držení akra LHK, ch zi po špičkách i patách pacient zvládá, stejn  tak i do 

schod  a ze schod  samostatn  bez držení se zábradlí, stoj na 1 DK zvládá – na 

LDK však s v tšími obtížemi 

Sob stačnost ĚůDLě:  

- pacient je prakticky ve všech denních činnostech sob stačný 

- nejv tší problémy mu d lá zapínání zipu p i oblékání Ěknoflíky zvládáě, 

st íhání neht  na P ruce, vkládání pen z do pen ženky, zavarování tkaniček 

- jednodušší jídlo si zvládá uva it samostatn , jinak va í syn, se kterým bydlí 

- cestu po m st  i nákupy schopen samostatn  
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Denní režim:  

- v posledním roce m l pacient režim r znorodý dle navšt vovaných RHB 

za ízení 

- obvykle vstává okolo p l sedmé hodiny ranní společn  se synem, syn 

p ipraví snídani 

- poté syn odchází do práce, z které se vrací v pozdních odpoledních 

hodinách Ěokolo šesté hodiny večerě 

- dopoledne se dívá na televizi, snaží se cvičit, p ipravuje si ob d 

- po ob d  se jde občas projít do nedalekého parku a dívá se televizi, čeká na 

syna 

- večer tráví se synem, syn ho prý motivuje ke cvičení 

- od 18. 11. 2014 nastoupí pacient do RHB stacioná e, kde bude mít program 

od osmé hodiny ranní do p l t etí odpoledne 

 

Neurologické vyšet ení: 

Kognitivní funkce:informace v b žném kontaktu bpn, mírn  zhoršena krátkodobá 

pam ť, schopnost porozum ní zachována, pozornost – prakticky neporušena, 

mírn  rozt kaný Ěvyšet eno psychologem) 

Hlavové nervy: bpn vyjma n. VII. – tém  upravená paréza 

Vyšet ení HKK: 

Dominantní končetina: pravostranná 

Palpace: 

- zvýšené nap tí svalových skupin LHK oproti PHK, bez otok , afebrilní, 

v oblasti L ramenního kloubu palpačn  bolest neudává 
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Svalová síla pouze orientačn  Ěpro centrální typ postiženíě : 

- PHK - bez oslabení 

- LHK – výrazné oslabení akráln  Ěprakticky plegieě, ko enová síla LHK 

oproti PHK snížena, ale zvládá pohyb proti mírnému odporu. 

Úchopy:  

- PHK – bpn 

- LHK- nezvládá štipec, špetku, kulový úchop, háček, st íšku. Částečn  je 

pacient schopen úchopu válcového (s dopomocí PHK), v L ruce je díky 

trvalému flekčnímu postavení prst  schopen tímto úchopem p edm t 

udržet. 

Goniometrie: 

- PHK : plný ROM aktivn  i pasivn  

- LHK :aktivní pohyb – omezení rozsah  celé LHK, nejvýrazn jší poškození 

je akráln , kde lze pozorovat pouze náznak pohybu. Pasivní pohyb – 

omezení pohyblivosti v ramenním kloubu p i flexi nad 150°, poté pro bolest 

nelze více. V loketním kloubu pasivní extenze 150°. Pohyby záp stí a prst  

výrazn  omezeny: 

LHK Ěaktivn ě  S  F  T  R  

ramenní kl.  25-0-100  90-0-0  10-0-90 10-0-10  

loketní kl. a  

p edloktí  

0-0-130  -  -  5-0-30  

záp stí  20-0-30 5-0-10 -  -  
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LHK Ěpasivn ě  S  F  T  R  

ramenní kl.  40-0-150  170-0-0  30-0-120  40-0-50  

loketní kl. a  0-0-150  -  -  90-0-90  

p edloktí      

záp stí  40-0-50  20-0-40  -  -  

 

Šlachookosticové reflexy Ěbicipitový, tricipitový, radiopronační, flekčníě: 

- PHK v norm  

- LHK zvýšené 

Čití: 

- PHK : bpn 

- LHK : na celé paži, p edloktí, h betu ruky, dlan  i prst  p ítomna taktilní 

hypestézie, algické a termické čití neporušeno. Hluboké čití porušeno ve 

všech složkách - schopnost polohocitu, pohybocitu a stereognózie narušena. 

Pyramidové iritační jevy ĚJusterě: pozitivní 

Pyramidové zánikové jevy (Mingazzini): negativní 

Taxe: nep esná p evážn  kv li plegii akra LHK 

Diadochokineze: nelze vyšet it 

Vyšet ení DKK: 

- zvýšený tonus na LDK akráln  

- aktivní i pasivní pohyby na DKK v norm  

- svalová síla Ěorientačn ě mírn  snížena akráln  na LDK 

- šlachookosticové reflexy na LDK zvýšené 

- iritační pyramidové jevy (Babinski): pozitivní 

- zánikové pyramidové jevy (Mingazzini) : mírný pokles LDK cca 5 cm 

- taxe p esná 

- taktilní čití porušeno na dorzu nohy LDK 

- propriocepce neporušena 
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Provedené testy: 

Test devíti kolík  v podstavci:  

PHK: úkol pacient provedl za čas 1 minuta a 1Ň vte in 

LHK: k válcovému úchopu si pacient dopomáhá pomocí pravé ruky tím, že pasivn  

abdukuje palec L ruky. Díky trvalému flekčnímu postavení prst  L ruky zvládne 

kolík v ruce udržet, následn  ho zvládne postavit na st l op t dopomocí PHK. Úkol 

pacient provedl za čas 4 minuty a ňř vte in. 

Záv r vyšet ení:  

Pacient p ichází na vyšet ení samostatn . Pacient po ischemické CMP 

s levostrannou symptomatologií s manifestací p evážn  na LHK. Pacient dochází 

ambulantn  na KRL na fyzioterapii a ergoterapii. LHK nezapojuje do všedních 

denních činností, p i aktivní pohybu LHK udává bolest v ramenním kloubu, kde 

jsou pohyby omezeny p evážn  v pohybech nad horizontálu, v lokti vázne 

supinace. Nejv tší potíže jsou na akru LHK, v záp stí provede cca 1/ň pohybu, 

pouze náznak hybnosti prst . Porušené povrchové taktilní čití a propriocepce. 

Pacient je pln  mobilní a tém  pln  sob stačný. Kognitivní funkce bez 

výrazn jšího deficitu, p i vyšet ení otázkám a instrukcím porozum l. Krátkodobá i 

dlouhodobá pam ť bez patologického nálezu. P i vyšet ení se pacient jevil být 

mírn  rozt kaným. 

Hlavní problém pacienta:jako sv j nejv tší problém udává pacient neschopnost 

jakéhokoliv úchopu v LHK a její sníženou citlivost. Kv li omezené hybnosti má 

problém nap íklad se zapínáním zipu či zavazováním tkaniček u bot. Dále udává 

bolest v ramenním kloubu p i aktivním pohybu. 

Cíl aplikované Mirror terapie na LHK: 

- Zlepšení motoriky L ruky, záp stí a lokte 

- Zvýšení rozsah  pohybu akra LHK 

- Zlepšení povrchového a hlubokého čití 

- Zlepšení úchop  ruky 
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Terapie 

Terapie probíhaly od vstupního vyšet ení Ě10. 11. Ň014ě po záv rečné vyšet ení 

(25. 11. Ň014ě. Celkov  prob hlo 16 terapií, z toho 5 terapií bylo formou 

autoterapie. 16 terapií bylo zvoleno na základ  zahraničních studií, ve kterých by 

m la MT probíhat minimáln  ň týdny s tím, že o víkendu MT provád na nebyla, 

čímž byla minimální doba terapií určena na 15 dní. První t i terapie probíhaly 

v budov  KRL, ve čtvrtek 1ň. 11. Ň014 bylo pacientovi dovezeno vyrobené zrcadlo 

o ší ce 5Ř cm a výšce 40 cm dom . Poté probíhaly terapie v pacientov  domácím 

prost edí p evážn  z d vodu, že následující týden nastoupil do RHB centra 

Ergoaktiv, časov  by tudíž nestíhal dojížd t na KRL. Poslední terapie a kontrolní 

vyšet ení bylo provedeno op t v budov  KRL. Doba aplikace MT byla stanovena 

Ň0 minut denn  v mé p ítomnosti, ve form  autoterapie byla doba aplikace 

rozd lena na Ň×10 minut denn . 

Pr b h terapií 

P ed každou terapií Ěmimo autoterapieě byly provád ny m kké techniky v oblasti 

šíje, pasivní protažení LHK, mobilizace záp stí a drobných kloub  ruky, 

aproximace do MP kloub  a záp stí, exteroceptivní stimulace extenzor  záp stí 

Ěkartáčováníě. Byla m ena míra spasticity na flexorech záp stí a prst  p ed a po 

terapii. Vzhledem k velikosti zrcadla byly zvoleny cviky po loketním kloubu, 

pohyby v ramenním kloubu pro jejich značné rozsahy zrcadlo neobsáhlo, avšak u 

n kterých zvolených pohyb  vycházely pohyby částečn  i z ramenního kloubu 

Ěnap . bubnování, šroubováníě. B hem 1. terapie byl zvolen unilaterální p ístup 

aplikace MT kv li rozt kanosti pacienta. Pacient byl s principy a zásadami MT 

p ed aplikací informován. K rychlejšímu navození iluze bylo využito bisynchronní, 

taktilní stimulace. Pacient neudával žádné nep íjemné pocity.  
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Provád ny byly cviky:  

1. Flexe a extenze prst  ruky v semipronačním postavení p edloktí 

2. Abdukce a addukce palce v semipronačním postavení p edloktí 

3. Extenze záp stí v pronačním postavení Ěpozice p edloktí v pronaci s extenzí 

prst ě 

4. Flexe záp stí Ěsupinační postavení p edloktí s extenzí prst ě 

5. Flexe lokte se supinací p edloktí a flexí prst  a extenze lokte s pronací 

p edloktí a extenzí prst  

 

B hem cvik  byly palpovány fascikulace, které byly na p íslušných svalových 

skupinách LHK p ítomny. Byl znát i náznak pohybu prst  L ruky do flexe a 

extenze, stejn  tak i palce p i abdukci a addukci. Proto byl již u Ň. terapie zvolen 

p ístup bilaterální, kdy do cvik  pacient v dom  zapojoval ob  HKK. P i ň. terapii 

byly p idány cviky:  

6. ůbdukce a addukce prst  v pronačním postavení p edloktí 

7. Opozice palce a malíku 

T chto sedm základních cvik  bylo provád no bilaterálním p ístupem po ň., 4. a 5. 

terapii. Na víkend a státní svátek (6., 7., 8. terapie) byla pacientovy zadána 

autoterapie t chto cvik . Cviky byly pacientovi srozumiteln  napsány. Poté jsem 

pacienta vyzval, aby mi cviky dle napsaných instrukcí znovu zopakoval. Tím jsem 

si ov il, že pacient zadané cviky bezchybn  zvládá. P i ř. terapii mi pacient 

zopakoval cviky, které b hem víkendu provád l. Pro v tší motivaci jsem se 

rozhodl využít p i aplikaci MT cvičebních pom cek a cvik  na základ  pohyb  dle 

pacientových zájm , vystudované školy a zam stnání. Cvičební jednotka se 

skládala z cvik :  

1. Bilaterální p ístup mačkání v tšího molitanového míčku ve smyslu flexe a 

extenze prst  

2. Bilateráln  úchop menšího molitanového míčku mezi palec a ukazovák 

3. Bilateráln  extenze záp stí v pronačním postavení p edloktí 

s rehabilitačními kroužky v rukou 

4. Flexe lokte se supinací p edloktí a extenze lokte s pronací p edloktí 

s rehabilitačními kroužky v rukou 
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5. Simulace hry na klavír 

6. Simulace bubnování pomocí paliček na buben Ěsynchronn  ob ma HKKě 

7. Simulace bubnování na africký buben Ěsynchronn ě 

8. Simulace zašroubovávání a vyšroubovávání šroubk  

9. Dotýkání se prsty zrcadla 

10. Simulace p idávání plynu na motorce 

Sestava t chto cvik  byla použita až do poslední aplikace MT, 13. a 14. terapie 

byla formou autoterapie. Pacientovi jsem vyrobené zrcadlo ponechal, proto mohl 

ve cvičení dále pokračovat. Byl poučen, že pokud se vyskytnou jakékoliv 

nep íjemné pocity, musí terapii p erušit. 

Kontrolní vyšet ení Ě25. 11. 2014ě: 

Pacient orientován osobou, místem i časem. Dostavil se však s nep íliš dobrou 

náladou z d vodu jiných očekávání pr b hu rehabilitace, kam začal pravideln  

docházet. Taktilní hypestezie p etrvává i nadále po celé paži, p edloktí, h betu 

ruky, dlani a prstech. Stále je p ítomna porucha polohocitu, pohybocitu i 

stereognozie. Svalová síla orientačn  stále na LHK velmi snížena, p evážn  

akráln . Porucha motoriky LHK s tém  akrální plegií p etrvává, rozsahy pohyb  

se na LHK po aplikaci MT nevýšily. Taxe nep esná. Pacient stále není schopen 

úchop , s dopomocí zvládá úchop válcový.  

Test devíti kolíku v podstavci:   

PHK: úkol provedl pacient za čas 1 minuta 16 vte in 

LHK: úkol provedl pacient za čas 4 minuty 5Ř vte in 

Záv r vyšet ení: 
V záv rečném kontrolním vyšet ení nebyly zaznamenány žádné výrazné zm ny po 

aplikaci MT oproti vstupnímu vyšet ení. V pr b hu terapií byla m ena míra 

spasticity dle modifikované ůshworthovy škály na skupin  flexor  záp stí a prst . 

Stupe  číslo ň byl p ítomen vždy p ed i po terapii. Pacient subjektivn  žádné 

zm ny po aplikaci MT nepozoroval. LHK stále nezapojuje do denních činností. 

Rozsahy pohyb , svalová síla a čití se po aplikaci MT nezm nily. V použitém testu 

bylo pozorováno zhoršení. 
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3.1.8 KAZUISTIKA PACIENTA S APLIKACÍ MT NA DK 

Anamnéza: 

Základní údaje o pacientovi: B. P., muž 

Rok narození: 1954 

Hlavní diagnóza: st. p. po ischemické CMP s pravostrannou symptomatikou 

RA: otec dyslipidémie, matka arteriální hypertenze 

SA: bydlí s manželkou v druhém pat e domu, kde je výtah, do domu je 

bezbariérový vstup 

PA: elektromontér 

AA: neguje alergii na léky 

Abusus: neku ák, p íležitostn  alkohol 

FA: Anopyrin, Patoprasol, Citalex, Letrox, Trombex, Neurotop 

OA: v roce 2005 Ca tonsil, 2×operován a byla provedena radioterapie, postradiační 

stenóza krčních tepen, hypothyreóza po terapii, b hem operace došlo k poškození 

nervus axillaris 

Úrazy: neguje 

Operace: tonsilektomie 

Visus: krátkozrakost 

Zájmy: sport Ěfotbalě, ízení vozidla 

Sport: ano 

NO: dne 14. 10. 2013 pacient prod lal ischemiia. cerebri media sinistra, 

hospitalizován na neurologii FNM, kde došlo k rozvoji pravostranné hemiparézy. 

Nyní klinicky pravostranná hemiparéza s plegií pravé horní končetiny, pravá dolní 

končetina paretická. Porucha krátkodobé pam ti a značná expresivní afázie. 

P edchozí rehabilitace: 

V počátečních stadiích na JIP neurologie FNM, poté l žkové. Následn  absolvoval 

n kolikatýdenní pobyt v RHB ústavu Chvaly, kde začal samostatn  chodit. Poté 

pobyt v rehabilitačním ústavu Slapy a RHB program v Ergoaktiv, kde prod lal sérii 

ergoterapií a fyzioterapií. Nyní dochází do denního stacioná e KRL. 
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Pom cky: peroneální páska Ěnechce ji používat, edukaceě, brýle na dálku 

Indikace k fyzioterapii: porucha motoriky PHK a PDK 

Status praesens: pacient lucidní, orientován osobou, místem i časem, p ítomna 

expresivní afázie 

Kineziologický rozbor 

- bez ikteru a cyanózy 

- bez otok , varix , dekubit  

- trofika v norm , t lesný habitus v norm  

- jizva v oblasti pravé submandibulární krajiny klidná, zhojená, nebolestivá 

- spontánní ventilace, horní hrudní typ dýchání 

 

Hodnocení aspekcí: 

ZEZADU: planovalgozita, váha spočívá více na LHK, ůchillovy šlachy 

symetrické, hypotrofie P lýtka a stehna, P popliteální rýha výše, inklinace trupu 

vlevo, hypertrofie paravertebrálních sval  v ThL oblasti, inklinace hrudního koše 

vlevo, pravá taile ost ejšího úhlu, výrazná asymetrie lopatek, P lopatka a rameno 

výrazný kaudální posun, chybí horní část m. trapezius Ěpo operaci Ca tonsillě, 

rotace hlavy doleva 

ZEP EDU: planovalgozita, asymetrie lýtek, hyperextenze P kolenního kloubu, VR 

v P kyčelním kloubu, p ítomno Werniceovo – Mannovo držení, P clavicula 

výrazn  kaudáln  oproti L, VR postavení v P ramenním kloubu, P loket ve 

flekčním držení, P ruka v p st, rotace hlavy doleva, obličej symetrický 

ZBOKU: hyperextenze v P kolenním kloubu, P kyčelní kloub ve VR, hyperkyfóza 

Th páte e, protrakce ramen, PHK flekční držení, hyperlordóda krční páte e 
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Antropometrie: výška 17ř cm, váha 70 kg 

Mobilita: 

Vleže: bridging pacient schopen provést, otáčení na bok schopen 

Sed: sám se posadí, v sedu je stabilní bez opory HKK, p i sedu inklinace trupu 

doleva 

Stoj: ze sedu se samostatn  postaví, stoj bez titubací, váha spočívá více na LDK, 

Romberg I, II, III – bez v tších výchylek, stojena špičkách a na patách není 

schopen 

Chůze: bez opory, hemi-spastická paretická ch ze, začátek stojné fáze PDK 

nezačíná došlapem na patu, ale úderem malíkovou hranou P nohy, b hem stojné 

fáze podklesávání pánve P strany, zvýšené laterální výchylky pravostranné, b hem 

švihové fáze cirkumdukce, nedostatečná aktivita m. quadratus femoris v počáteční 

fázi a dorzální flexe v hlezenním kloubu, náhrada quadrátovým mechanismem, 

kroková asymetrie, kratší krok LDK, p i ch zi nedochází k souhybu HKK a trupu, 

jsou zvýrazn ny všechny patologie, pacient zvládá ch zi do schod  i ze schod  

Sob stačnost ĚůDLě:  

- pacient je mírn  omezen v sob stačnosti, pomáhá mu manželka 

- d lá mu problémy se zapínáním zipu a knoflík  p i oblékání, jinak je 

schopen se obléci samostatn , dalším problémem je st íhání neht  na P ruce 

Ěpomáhá manželkaě, jinak hygienu zvládá samostatn . 

- jídlo va í manželka, avšak zvládá prý i samostatn .  

- cestu po m st  i výstup do vyšší tramvaje schopen Ěsložité zjistit více kv li 

silné expresivní afázii) 
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Denní režim:  

- obvykle vstává v šest hodin ráno společn  s manželkou, ta p ipraví snídani, 

hygienu zvládá samostatn  

- poté ho manželka odváží na KRL na osmou hodinu, kde dopoledne 

probíhají terapie dle časového harmonogramu 

- poté má pauzu na ob d a polední klid 

- odpoledne probíhají další terapie, poté p ijíždí manželka 

- večer tráví doma s manželkou, spát chodí okolo 10 hodiny večer 

Neurologické vyšet ení: 

Kognitivní funkce: zhoršena je krátkodobá pam ť, schopnost porozum ní 

zachována, je p ítomna expresivní afázie, pozornost mírn  unavitelný Ěvyšet eno 

psychologem) 

Hlavové nervy: bpn  

Vyšet ení DKK: 

Palpace:  

- zvýšené nap tí svalových skupin PDK oproti LHK, bez otok , afebrilní, 

bolest neudává Ěmanželka íká, že L kolenoě 

- pravá crista iliaca výše než levá, pravá spina iliaca posterior superior a 

spina iliaca anterior superior výše – šikmá pánev 

Svalová síla pouze orientačn  Ěpro centrální typ postiženíě : 

- LDK - bez oslabení 

- PDK – oslabení celé PHK oproti LDK, ko enov  síla snížena, akráln  více 

Goniometrie: 

- LDK : plný ROM aktivn  i pasivn  
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- LHK :aktivní pohyb – porušena hybnost célé PDK, nejvýrazn jší porucha 

je akráln , kde je prakticky plegie, provést aktivn  dorzální flexi 

v hlezenním kloubu je pacient schopen vsed , kdy je p ítomna trojflexe 

v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu: 

PDK Ěaktivn ě  S  F  T  R  

kyčelní kl.  0-0-100  30-0-20  -  10-0-5 

kolenní kl.  0-0-90  -  -  -  

hlezenní kl.  0-0-0  -  -  0-0-10  

 

PDK Ěpasivn ě  S  F  T  R  

kyčelní kl.  15-0-120  40-0-20  -  45-0-10  

kolenní kl.  0-0-135  -  -  -  

hlezenní kl.  20-0-40  -  -  30-0-30  

 

 

Šlachookosticové reflexy ĚL2-S2): 

- LDK v norm  

- PDK zvýšené, rozší ena výbavná zóna 

 

Čití: 

- LDK : bpn 

- PDK : povrchové čití na LDK bilateráln  symetrické, algické a termické 

čití neporušeno, hluboké čití: polohocit neporušen, pohybocit mírn  nejistý 

Ěmožnost zkreslení kv li expresivní afáziiě 

 

Pyramidové iritační jevy ĚBabinski): pozitivní 
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Pyramidové zánikové jevy (Mingazzini): pozitivní 

Taxe: nep esná 

Vyšet ení HKK: 

- zvýšený tonus na celé PHK, P rameno siln  kaudáln  Ěprvotn  po operaci, 

nyní po CMP) 

- op rná funkce: nelze kv li celkové plegii PHK 

- aktivní i pasivní pohyby na LHK v norm , na PHK aktivn  plegie/PROM 

flexe 110°, abdukce 100°, ZR 40°, AROM P lokte bez pohybu/PROM plná 

flexe i extenze, záp stí a prsty ve flexním postavení - aktivn  plegie, možné 

pasivn  protáhnout 

- svalová síla Ěorientačn ě na LHK v norm , PHK plegie 

- šlachookosticové reflexy na PHK zvýšené 

- iritační pyramidové jevy ĚJuster): pozitivní 

- zánikové pyramidové jevy (Mingazzini) : nelze vyšet it Ěplegieě 

- taxe nelze vyšet it 

- taktilní čití: neporušeno 

- propriocepce  pravd podobn  neporušena Ěobtížné vyšet it kv li expresivní 

afázii) 

 

Provedené testy: 

Timed Up and Go Test:čas 14,41 vte in 

Desetimetrový test ch ze: čas16,ň6 vte in 

Záv r vyšet ení:  
Pacient p ichází samostatn . Pacient po ischemické CMP s pravostrannou 

symptomatologií. Nyní absolvuje intenzivní šestitýdenní rehabilitační pobyt 

v denním stacioná i KRL. V klinickém obraze dominuje plegie PHK, siln  

kaudální postavení pletence ramenního, které je zap íčin no jednak chirurgickým 

výkonem, poté prod lanou ischemickou CMP. PDK neschopen dorzální flexe, 

k ch zi by m l používat peroneální pásku, to však odmítá. Je schopen ch ze i bez 
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pom cky. Nestabilita pánve p i ch zi, nedostatečná aktivita P musculus quadratus 

femoris v počáteční fázi krokového cyklu s nedostatečnou dorzální flexí P hlezna. 

Patrná je expresivní afázie, schopnost porozum ní dobrá. Problémy s krátkodobou 

pam tí. Pacient spolupracuje, motivace dobrá.  

Hlavní problém pacienta: pacient vidí jako sv j nejv tší problém neschopnost 

jakéhokoliv pohybu na PHK a zhoršenou hybnost PDK, hlavn  dorzální flexe 

hlezna. Rád by totiž op t docílil samostatné jízdy autem 

Cíl aplikované Mirror terapie na PDK: 

- Zlepšení motoriky PDK 

- Zvýšení rozsah  pohybu PDK  

- Zlepšení kinestetického cít ní 

 

Terapie: 

Terapie probíhaly od vstupního vyšet ení Ě4. 11. Ň014ě po záv rečné vyšet ení 

(27.11 2014ě. Celkov  prob hlo 15 terapií, to znamená ň týdny aplikace MT mimo 

víkendy. Terapie probíhaly v budov  KRL, kde jsem z počátku zasahoval do 15 

minutami aplikace MT do fyzioterapie. Poté jsem po domluv  s pacientem začal 

docházet v posledních pauzách. 15 minutová doba aplikace MT byla zvolena po 

domluv  s pacientem a na základ  jeho časových možností Ějiné terapie). 3× 

terapie neprob hla dle stanoveného plánu z d vodu státního svátku a nep ítomnosti 

pacienta ve stacioná i, proto jsem tyto t i aplikace nahradil v posledním týdnu 

provád ní MT, aby bylo docíleno stanových 15 terapií. 

Pr b h terapií: 

Pacient byl p ed první aplikací MT seznámen s jejími principy seznámen. Také byl 

informován, že pokud by se u n ho vyskytly nep íjemné pocity Ěnap . závraťě, 

musí s terapií p estat. Ty se b hem žádné z terapií nevyskytly. Pacient byl vyzván 
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k usednutí k zrcadlu, poté pouze sledoval odraz své LDK v zrcadle. Automaticky 

začal provád t pohyb LHK (dorzální flexi v hlezenním kloubu) a následn  se 

zapojila i PDK, tudíž jsem pro tento pohyb zvolil bilaterální p ístup. Cvičební 

jednotka se prvních 7. terapií skládala z t chto cvik :  

1. Dorzální flexe v hlezenním kloubu Ěbilateráln ě v p edstav  p idávání plynu 

v aut  

2. Plantární flexe v hlezenním kloubu Ěbilateráln ě 

3. Extenze a flexe v kolenním kloubu, b hem extenze v koleni dorzální flexe 

v hlezenním kloubu Ěunilateráln ě 

4. Zevní a vnit ní rotace v kyčelním kloubu 

Poté byly od Ř. terapie p idány cviky: 

5. Pronace a supinace p ednoží Ěbilateráln ě 

6. Extenze v kolenním kloubu Ěbilateráln ě 

7. Kopnutí do míčku Ěunilateráln ě 

8. Extenze v kolenním kloubu na míči Ěunilateráln ě 

Tato sestava cvik  byla provád na po zbytek terapií, p ičemž časová variace cvik  

byla r zná, nejv tší d raz byl kladen na provád ní dorzální flexe v hlezenním 

kloubu. 

Kontrolní vyšet ení Ě27. 11. 2014ě: 

Pacient orientován osobou, místem i časem. Dostavil se dobrou náladou. P i 

dotazu, jestli cítí n jaké zm ny po aplikaci MT, pacient udává, že ano. Tyto zm ny 

jsou prý p íjemné, cítí subjektivn  uvoln ní PDK. P ítomna je nep esnost 

pohybocitu na PDK. Svalová síla orientačn  oproti vstupnímu vyšet ení na PHK 

zlepšena, na LDK v norm . Taxe LDK: zlepšení. Rozsahy pohyb  na LDK 

zlepšeny. V kyčelním kloubu zaznamenáno zlepšení: aktivn  provedené flexe 

na 110°, EX: 10°, ABD: 35°, ADD: 25°, VR: 20°, ZR: 10°, v kolenním kloubu 

rozsah stejný, v hlezenním kloubu stejný rozsah. P i m ení v trojflexi však rozdíl 

dorzální flexe v hlezenním kloubu o 1,2 cm. 
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Timed Up and Go Test:12,ň4 vte in 

Desetimetrový test ch ze: 15,01 vte in 

Záv r vyšet ení: 
V záv rečném kontrolním vyšet ení byly zaznamenány zm ny oproti vstupnímu 

vyšet ení a to zejména v rozsazích pohybu v kyčelním kloubu a provedených 

funkčních testech. V pr b hu terapií byla m ena míra spasticity dle modifikované 

ůshworthovy škály na musculus gastrocnemius Stupe  číslo ň byl p ítomen vždy 

p ed i po terapii. P i m ení vzdálenosti dorzální flexe hlezna p i trojflexi PDK byl 

zaznamenán rozdíl 1,2 cm. Pacient subjektivn  po aplikaci popisuje p íjemnou 

zm nu v uvoln ní PDK. Stereotyp ch ze z stává nadále výrazn  patologický 

s náhradním quadrátovým mechanismem. Svalová síla se oproti vstupnímu 

vyšet ení na PDK zvýšila. 
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4 DISKUZE 

MT je založena na sledování odrazu nepoškozené končetiny v zrcadle. Za 

jejími hlavními p ínosy na snížení bolesti a nápravu motorických funkcí stojí 

pravd podobn  dva rozdílné mechanismy. Ramachandran p edpokládal, že 

porucha motoriky po CMP má tzv. „naučenou“ složku, která m že být pomocí 

MT „odnaučena“(Ramachndran et al., 1992). Tato hypotéza se shoduje se 

základní hypotézou CIMT, která také pojednává o naučené složce nepoužíváním 

končetiny b hem akutní fáze CMP, kdy je následn  tato složka nuceným 

používáním poškozené končetiny, tedy aplikací CIMT, obnovena (Kunkel et al., 

2010). Zp sob, jak tuto naučenou složku odnaučit, se však u t chto metod liší. U 

MT je pohyb provád n p es zdravou končetinu, CIMT naopak využívá co nejvíce 

pohyb  na poškozené HK. Využití CIMP u hemiparetických pacient  je možné 

aplikovat na HK, MT lze aplikovat na HK i na DK. Jiný autor uvádí hypotézu, že 

účinnost MT je spojena s visuáln  ízenou p edstavou, která již sama o sob  vede 

ke zlepšení motoriky u pacient  po prod lané CMP. Vizuální zp tná vazba 

v zrcadle m že ješt  více tento efekt urychlit ĚMichielsen, Ň011ě. 

V poslední dob  jsou účinky MT spojovány p edevším s aktivací 

zrcadlových neuron  ĚBuccino, Ň006ě. Studie, provád ná v Japonsku Suzukim 

a Fukudou (2012) na zdravých jedincích, ukazuje, že b hem kreslení kruh  na 

papír a současného pozorování tohoto procesu v zrcadle, došlo ke zvýšení aktivity 

mozkové hemisféry p íslušející nedominantní HK. P i tomto úkolu byla také EMG 

m ena aktivita mm. interossei dorsales. Svalová aktivita byla na dominantní HK 

stejná s použitím zrcadla i bez n j, avšak svalová aktivita na nedominantní HK 

byla výrazn  v tší s použitím zrcadla. Tato studie potvrzuje, že b hem MT dochází 

ke zvýšené aktivit  CNS p edevším díky systému zrcadlových neuron , který je 

zp tnou vizuální vazbou v zrcadle aktivován. Výsledky této studie se shodují 

s mými vlastními zkušenostmi, kdy jsem v pr b hu aplikace MT u obou pacient  

palpačn  zaznamenal na svalových skupinách poškozené končetiny fascikulace. 

P evážná v tšina studií MT ve vztahu k CMP se zam uje na ovlivn ní 

motorických a senzitivních funkcí na postižené HK. Yavuzer et al. (2008) zkoumal 

efekt MT na zlepšení motoriky, spasticity a souvisejících funkcí HK u pacient  
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v subakutní fázi CMP. Skupina s aplikovanou MT prokázala statisticky výrazné 

zlepšení motoriky oproti kontrolní skupin , avšak vliv MT na snižování spasticity 

se v této studii nepotvrdil. Studie, kterou provád l Dohle et al. ĚŇ00Řě, hodnotí vliv 

MT na zlepšení motorických funkcí v akutní fázi CMP. Výsledky této studie 

ukázaly značné zlepšení distální plegie poškozené HK oproti kontrolní skupin . 

Doposud byl proveden jen malý počet studií hodnotící vliv MT na 

poškozené funkce DK po CMP. Studie zam ená na DK, provád na Wadou et al. 

ĚŇ011ě, m la za cíl zjistit vliv MT na zlepšení dorzální flexe v hlezenním kloubu. 

MT skupina m la ke klasickému RHB programu p idanou aplikaci MT. Tato studie 

prokázala pozitivní vliv MT na zvýšení dorzální flexe v hlezenním kloubu oproti 

kontrolní skupin . Cílem studie, provád né Sütbeyaz et al. (2007), bylo zhodnotit 

vliv MT na zlepšení motorických funkcí poškozené DK v subakutní fází CMP. U 

MT skupiny došlo k výraznému zlepšení motorických funkcí na DK oproti 

kontrolní skupin , čímž byl pozitivní vliv aplikace MT op t prokázán. 

Zdá se, že aplikace MT v kombinaci s jinými terapeutickými metodami 

by mohla její pozitivní účinky ješt  zvyšovat. Efekt kombinace MT a CIMT byl 

zkoumán ve studii provedené Yoon et al. (2014). 26 pacient  v subakutní fázi CMP 

bylo rozd leno do t í skupin. První skupina m la MT i CIMT, druhá pouze CIMT 

a t etí jen MT. Po dvou týdnech prokazovala CIMT skupina kombinovaná s MT 

nejlepších výsledk  na zlepšení motorických funkcí HK, což dokazuje vzájemný, 

synergický efekt t chto terapií. 

Cizojazyčná literatura popisuje první aplikaci MT v počátcích ř0. let 

20. století (Ramachandran et al., 1992). V ČR byla MT aplikována již v 80. letech 

Ň0. století na Neurologické klinice VFN, p evážn  u neurologických onemocn ní 

se symptomatologií na jedné stran  t la ĚŠvestková, Ň014ě. Možnost aplikace MT 

je tedy v pov domí specialist  pravd podobn  již déle. 

ůltschuler Ě1řřřě popisuje subjektivní hodnocení pacient  po aplikované 

MT. Tito pacienti popisovali velmi p íjemné pocity díky vzniklé iluzi pohybu 

poškozenou končetinou. První MT popsanou v této práci jsem aplikoval na DK. 

Pacienta jsem vyzval, aby sledoval odraz své LDK v zrcadle. ůniž bych ekl 

n jakou další instrukci, pacient začal, pravd podobn  na základ  vlastní 

zv davosti, provád t dorzální flexi v hlezenním kloubu LDK. P i sledování tohoto 

pohybu začal pacient automaticky, synchronn  provád t dorzální flexi 

v P hlezenním kloubu. To je možné považovat za d kaz, že bylo docíleno kvalitní 
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iluze. Mohlo by se však také jednat o tzv. globální synkinézu, často se objevující 

u hemiparetických pacient . Ta se projeví stereotypním pohybem na poškozené 

končetin  p i v tším úsilí zdravou končetinou. Ve v tšin  p ípad  lze však na DK 

pozorovat extenční kontrakce jaké jsou u Wernickeova – Mannova držení ĚPfeiffer 

et al., 1976). Proto se p ikláním k tvrzení, že pohyb v P hlezenním kloubu byl 

vyvolán iluzí v zrcadle. B hem provád ní t chto pohyb  v zrcadle pacient 

n kolikrát nadšen  opakoval v tu: „Ta noha se hýbe!“ Tato v ta se pro m  stala 

obrovským hnacím motorem b hem zpracovávání této bakalá ské práce, protože 

vid t nadšení pacienta m  motivovalo ze všeho nejvíce. 

Činnost systému zrcadlových neuron  je založena na pam ťové stop , proto 

se aktivují mnohem intenzivn ji p i pozorování pohyb , které známe na základ  

vlastní zkušenosti. Systém zrcadlových neuron  bývá aktivován nejen vizuálními 

podn ty, ale nap íklad i podn ty sluchovými ĚVeselý, Ň010ě. Tohoto poznatku jsem 

se snažil maximáln  využít p i aplikaci MT u obou dvou pacient . Do terapií jsem 

za adil simulaci činností, které pacienti m li rádi či je dob e znali. P i provád ní 

t chto činností jsem se snažil docílit aktivace systému zrcadlových neuron  nejen 

zp tnou vizuální vazbou v zrcadle, ale také p edstavou zvuku p i provád ní t chto 

činností. Konkrétn  se jedná nap íklad o simulaci synchronního bubnování, kdy 

jsem pacientovi ekl, aby si p i úderu ruky o st l zvuk bubnu p estavil Ěpacient je 

vystudovaný bubeníkě. Dalším p íkladem, kde jsem využíval tohoto cvičení 

s p edstavou zvuku, byla aplikace MT na DK. Pacientovým hlavním cílem byla 

schopnost op t samostatn  ídit auto. Proto jsem mu p i provád ní dorzální flexe 

v hlezenním kloubu ekl, ať si p edstaví pomalé poušt ní nohy z plynového pedálu 

a b hem toho si p edstavil zvuk snižující se rychlosti auta. Poté následoval opačný 

pohyb s p edstavou zvuku p idávání plynu. Na základ  informací o aktivaci 

systému zrcadlových neuron  jsem se snažil tuto formu MT s p edstavou aplikovat 

nejčast ji. 

B hem terapií s aplikovanou MT na HK jsem nejprve použil základní cviky 

popsané v praktické části, poté jsem volil cviky s pom ckami a na základ  

známých či oblíbených pohyb . Pacientova dominantní končetina byla pravá, 

v jeho p ípad  se jednalo o levostrannou symptomatologii, proto jsem myslel 

na možnost výskytu neglect syndromu. P i b žném kontaktu se však nepotvrdil 

Ěpacient reagoval na sluchové podn ty z levé strany, byl schopen vyhýbat se 

p ekážkám na levé stran ě, provedený clock drawing test tento syndrom také 
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nepotvrdil, jiný test však z d vodu časové náročnosti proveden nebyl. Použitím 

pouze jednoho testu nelze tento syndrom zcela vyvrátit. B hem cviku simulace hry 

na klavír jsme společn  s pacientem narazili na problém. P i zadání cviku hraní 

jednoduché písn  ob ma rukama zárove  se na P a L ruce zapojovaly prsty jinak 

krom  prost edního prstu. Proto byl místo hraní známe písn  zvolen cvik hraní 

stupnice C dur, L ruka začínala „hrát“ od palce s p edstavou tónu kláves C, H, ů, 

G, F a pravá ruka „hrála“ C, D, E, F, G, a následn  naopak od posledních kláves 

ke klávese C. Pacient subjektivn  pociťoval po aplikaci MT mírné znepokojení nad 

tím, protože nev d l, jaký pohyb je vykonáván LHK za matnou stranou zrcadla. 

Proto jsem se rozhodl po ídit videozáznam a ten jsem posléze pacientovi pustil, 

což ho, dle mého názoru, uklidnilo. Využil jsem také aktivního cvičení s dopomocí 

na obou rukách, aby byla zachována dokonalá iluze. P i použití cvičebních 

pom cek pacient subjektivn  pociťoval lepší kontrolu nad pohyby provád né 

LHK. P ed zahájením každé MT byla m ena míra spasticity dle modifikované 

ůshworthovy škály, stejn  tak byla m ena i po terapii. Ke snížení míry spaticity 

po žádné terapii nedošlo. V záv rečném kontrolním vyšet ení pacienta nedošlo 

k žádným zm nám oproti vstupnímu vyšet ení. Nulové zlepšení motorických a 

senzitivních funkcí na LHK lze p isuzovat následujícím faktor m. V záv ru 

psychologického vyšet ení pacienta stojí, že pacient není psychicky p íliš 

motivován. Je mu prakticky jedno, jestli usp je, spíše snad mírn  agravuje. Sv j 

stav pokládá za p irozený. Toto však nemohu objektivn  posoudit, je možná i 

varianta, že jsem neusp l jako terapeut a pacient nebyl p íliš motivován mým 

p ístupem. Dalším možným faktorem ovliv ujícím výsledky záv rečného vyšet ení 

m že být špatná nálada až podrážd nost pacienta v den vyšet ení. Určitou roli 

v nulovém zlepšení funkcí LHK mohlo hrát i to, že pacient m l na svém pravém 

p edloktí tetování. Tím mohlo dojít k vnit nímu rozporu s poskytnutou vizuální 

informací. Mohlo dojít k nedokonalému či dokonce žádnému vytvo ení iluze. 

Pacient si p i sledování odrazu v zrcadle mohl íci: „Na levé ruce p eci žádné 

tetování nemám.“Na tento možný rušivý element jsem se ho dotázal a nikterak ho 

to prý p i terapii nerušilo. Další možností neúsp chu terapií m že být nedodržení 

zadaných autoterapií, to je však t žko ov itelná informace. Osobn  bych pro 

tohoto pacienta zvolil jiné metody terapie, ve kterých má vždy možnost zrakové 

kontroly nad vykonávaným pohybem LHK. Pacient si pravd podobn  nejvíce 



 

50 

 

oblíbil robotický p ístroj ůrmeo-Spring, na kterém pacient pravideln  absolvoval 

terapie b hem šestitýdenního pobytu v denním stacioná i na KRL. 

U druhého pacienta byla MT aplikována na DK. Cílem terapií bylo zlepšit 

motorické funkce PDK a tím ovlivnit patologický stereotyp ch ze. P i hledání 

oblíbených činností, které by mohly být p i aplikaci MT na DK použity, se vyskytl 

pom rn  značný problém. Jelikož DKK slouží p evážn  k lokomoci, možnost 

využití pohyb  byla oproti HKK omezena. Vycházel jsem z hlavního cíle pacienta, 

čímž bylo ízení auta, proto byl zvolen již výše popsaný cvik. Zájmem pacienta byl 

sport, proto byl zvolen cvik kopnutí do míče, simulace fotbalu. Z d vodu 

náročnosti na udržení stability sedu byl zvolen pouze unilaterální p ístup. B hem 

provád ní plantární flexe v hlezenním kloubu docházelo pravideln  k výraznému 

flekčnímu postavení prstc  PDK, proto jsem je b hem tohoto pohybu manuálním 

kontaktem fixoval k podlaze. ůčkoliv by se na první dojem mohlo zdát, že na LDK 

fixace není t eba, opak je pravdou. Z d vodu vytvo ení kvalitní iluze jsem musel 

fixovat i prstce LDK. Problémy s krátkodobou pam tí pacienta jsem se snažil 

v terapiích také ešit, proto jsem ho p ed každou započatou terapií vyzval, aby 

mi ukázal sled cvik , které jsme pravideln  trénovali. P i aplikaci MT na DK byla 

komplikovan jší p íprava prost edí než p i MT na HK, a to hlavn  z d vodu 

velikosti zrcadla. Celková doba p ípravy zabrala okolo 5 minut. Společn  

s pacientem jsme museli vymyslet strategii, jakým zp sobem bude k zrcadlu 

usedat. Nejvíce se osv dčil postup, kdy pacient usedl, já p ivezl zrcadlo, pacient 

s dopomocí provedl flexi v kyčelním kloubu PDK a já umístil zrcadlo kolmo k jeho 

sagitální ose t la. B hem aplikace MT na DK bylo na KRL pouze jedno dostatečn  

velké zrcadlo, které však m lo v dolní části kovovou konstrukci na kolečkách, 

proto jsme tento postup p iložení zrcadla museli nejd íve vymyslet. V pr b hu 

aplikace MT na DK byla pravideln  m ena míra spasticity dle modifikované 

ůshworthovy škály. Tato míra byla vždy stejná p ed i po aplikaci MT. Také byla 

m ena vzdálenost aktivní dorzální flexe v P hlezenním kloubu od podlahy. Tato 

vzdálenost byla m ena v oblasti hlavičky V. metatarzu. Rozdíl p ed a po aplikaci 

činil v pr m ru 0,7 cm. Tento rozdíl by mohl být zp soben krátkodobým účinkem 

MT na snížení spasticity m. triceps surae, čímž by se docílilo zvýšení rozsahu. 

Vyzkoušet by se daly r zné varianty m ení, nap íklad 1. m ení by bylo 

provedeno nejprve m ení vzdálenosti od podlahy a následn  m ení míry 

spasticity po aplikaci MT, Ň. m ení nejprve míry spasticity, poté vzdálenosti od 
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podlahy po aplikaci MT. Pacient v záv rečném kontrolním vyšet ení vykazoval 

oproti vstupnímu vyšet ení zlepšení ve funkčních testech ch ze, zlepšila se hybnost 

PDK. Toto zlepšení však nelze p isuzovat pouze aplikaci MT, pacient v pr b hu 

mých terapií absolvoval také intenzivní šestitýdenní RHB program v denním 

stacioná i na KRL. U tohoto pacienta bych se neobával aplikace MT i na HK. 

Terapie pacienta bavily, spolupracoval a v pr b hu terapií jsem si všiml, že svou 

pozornost chvílemi zam uje i na odraz své HK. 

Pro domácí terapie je možné si zrcadlo pom rn  levn  vyrobit. P i výrob  

je d ležité pamatovat na bezpečnou ochranu zrcadla a tím eliminovat možnost 

zran ní. Já jsem p i výrob  zrcadla pro pacienta s MT aplikovanou na HK utratil 

p ibližn  450 Kč. Další možností je zakoupení tzv. mirror box . Jejich cena se 

pohybuje okolo 1Ň00 Kč. Jako velkou výhodu mirror box  vidím v jejich 

praktičnosti nap íklad p i cestování, protože je lze složit do plochého obdélníku, 

který je možné nosit nap íklad v batohu. ůutoterapii tak lze provád t prakticky 

kdekoliv. Nevýhodu mirror box  vidím v tom, že jejich možné použití se vztahuje 

pouze na akrální části končetin Ěnoha, rukaě. P i aplikaci MT na ko enové klouby 

je nutné využít zrcadel v tších rozm r . Jednou z možností je nap íklad využití 

k ídla sk ín , na kterém je umíst no zrcadlo, nebo p ipevnit zakoupené zrcadlo na 

dve e. Také se prodávají zrcadla p ímo pro MT určená, avšak jejich po izovací 

cena je pom rn  vysoká. Z vlastní aplikace MT mám vypozorováno, že p i 

provád ní pohyb  v ramenním kloubu nad horizontálu a současného sledování 

tohoto pohybu v zrcadle dochází k automatickému záklonu hlavy, proto bych se 

provád ní t chto pohyb  vyvaroval p edevším u starších pacient , kde záklon 

hlavy m že zp sobit utlačení aa. vertebrales, čímž se zvyšuje riziko pádu a zran ní. 

Jinak lze dle mého názoru MT považovat za bezpečnou metodu. P i použití MT na 

ramenní kloub u hemiparetických pacient  lze dle mého názoru s úsp chem zvolit i 

cvik dle modifikace vycházející z 1. flekční diagonály PNF. P i poloze v sed  by 

bylo možné využít aproximace do kloub  v pr b hu provád ného pohybu, avšak je 

nutné myslet na to, že tyto aproximace musejí být provád ny bilateráln  kv li 

vzniku kvalitní iluze, což by pravd podobn  vyžadovalo účast dvou terapeut  

Ějeden za matnou stranou zrcadla, druhý se odráží v zrcadle). 

V České republice je MT málo používanou metodou. Osobn  na této 

metod  oce uji hlavn  její pom rn  jednoduchou aplikaci, kterou pacient m že 

provád t v domácím prost edí jako autoterapii. P ed zahájením autoterapií však 
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považuji konzultaci a alespo  první aplikaci za účasti odborníka za nezbytnou. Na 

této metod  m  také velmi zaujala možnost vymýšlení r zných cvik  na základ  

pacientových zájm  a cíl . Tím by se však m l terapeut ídit vždy, pokud chce 

prací s pacientem dosáhnout pozitivních výsledk , protože základem úsp chu v 

terapiích je dostatečná motivace pacienta. Bez té kvalitních výsledk  docílit nelze. 
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5 ZÁV R 

Základní otázky praktické části této práce zn ly: Jakým zp sobem m že 

fyzioterapeut MT u pacient  po CMP využívat a jakým zp soben je možné 

provád t MT v domácím prost edí?  

Možnost vyžívání MT fyzioterapeuty byla nastín na v praktické části a 

diskuzi, jelikož se však vždy jedná o individuální p ístup k pacientovi, m že 

probíhat aplikace MT u každého pacienta jinak. Vždy by se m lo p ihlížet k volb  

cvik  na základ  známých a oblíbených činností. V diskuzi je zodpov zena druhá 

otázka, kde zmi uji možnosti zakoupení a umíst ní zrcadel v domácím prost edí. 

Základní otázky byly zodpov zeny. 

Cílem bakalá ské práce bylo sjednotit informace o MT v teoretické části, 

které byly následn  prakticky aplikovány u dvou pacient  po CMP. Následn  byl 

vliv aplikace MT zhodnocen ve vztahu ke zlepšení motorických a senzitivních 

funkcí u prvního pacienta na LHK a u druhého na PDK. 

U prvního pacienta byla MT aplikována na zlepšení motorických a 

senzitivních funkcí poškozené LHK. V tomto p ípad  nebyl shledán rozdíl mezi 

vstupním a záv rečným kontrolním vyšet ením. Pravd podobn  se se jednalo o 

souhru n kolika faktor , které zap íčinily výsledný nulový efekt MT. Tyto možné 

faktory jsou popsány v diskuzi práce. 

U druhého pacienta byla MT aplikována na DK, cílem bylo zlepšení 

motorických funkcí paretické PDK. Mezi vstupním a záv rečným kontrolním 

vyšet ením došlo ke zlepšení hybnosti PDK, pacient se zlepšil také v použitých 

funkčních testech ch ze. Zlepšení však nelze p isuzovat pouze aplikaci MT, 

protože tento pacienta v pr b hu mých terapií absolvoval také intenzivní 

šestitýdenní RHB program na KRL. 

Vliv MT na zlepšení motorických a senzitivních funkcí u dvou pacient  po 

CMP byl zhodnocen, tudíž lze íci, že cíl práce byl spln n. 
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6 SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK  

ADL – Activity of daily living (aktivity denního 

životaě  

AROM – aktivní rozsah pohybu 

CIMT – Constraint induced movement therapy 

CMP – cévní mozková p íhoda 

CNS – centrální nervový systém   

CRBS – komplexní regionální 

bolestivý syndrom 

DK/DKK – dolní končetina/y  

EMG - elektromyografie 

FNM – fakultní nemocnice Motol  

HK/HKK – horní končetina/y  

JIP – jednotka intenzivní  

KRL – Klinika rehabilitačního léka ství  

L – levý/á/é   

LDK – levá dolní končetina  

LF – léka ská fakulta  

LHK – levá horní končetina 

m. – musculus 

mm. - musculi 

NMES – neuromuskulární elektrická stimulace 

MT – Mirror therapy 

P – pravý/á/é 

PDK – pravá dolní končetina  

PHK – pravá horní končetina  

PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PROM – pasivní rozsah pohybu 

RHB - rehabilitace 

ROM – rozsah pohybu 
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RZS – rychlá záchranná 

služba 

SAK – subarachnoidální 

krvácení 

Thp – hrudní páte   

UK – Univerzita Karlova  

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice  

WHO- World Health Organisation 
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