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Abstrakt

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou roztroušená 

skleróza. 

Cíle práce: Cílem obecné části práce bylo prostudování odborné literatury týkající se 

roztroušené sklerózy. Zabývala jsem se etiologií, výskytem nemoci, diagnostikou, 

možnostmi léčby, fyzioterapeutickými metodami a postupy. Ve speciální části bylo 

cílem zpracování kazuistiky pacienta s tímto onemocněním, aplikace teoretických 

znalostí, fyzioterapeutických metod a sledování efektu prováděné terapie.

Metodika práce: Bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutickou léčbu pacienta 

s roztroušenou sklerózou. V obecné části je popsána stručně anatomie a kineziologie 

vztahující se k nemoci. V charakteristice onemocnění se zabývám etiologií, výskytem, 

jednotlivými typy nemoci, klinickými obrazy a faktory, jež mohou onemocnění 

ovlivňovat. Dále se věnuji diagnostice, prognóze a léčbě. Ta je rozdělena na 

farmakologickou, alternativní a fyzioterapeutickou. Speciální část je formou kazuistiky 

pacienta s diagnózou roztroušená skleróza. Po vstupním kineziologickém vyšetření je 

zde popsaný, dlouhodobý a krátkodobý terapeutický plán, průběh jednotlivých 

terapeutických jednotek, které zahrnují cíl terapeutické jednotky, návrh terapie a její 

provedení, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie.

Výsledky: V průběhu terapie došlo k ovlivnění měkkých tkání v oblasti bederní páteře. 

Posílení svalů PDK, zlepšení držení trupu, korekce chůze a zlepšení taxe. 

Klíčová slova: Roztroušená skleróza, neurologie, myelinová pochva, demyelinizace, 

autoimunitní onemocnění, fyzioterapie, kazuistika.



Abstrakt

Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis multiple 

sclerosis.

Goals of assignment: Goal of common part of assignment was through study 

specialized literature regarding multiple sclerosis and it is etiology, prevalence of 

disease, diagnostic, types of treatment methods and procedures of physiotherapy. In 

special part was goal processing patient´s casuistry his illness, application theoretical 

skills methods of physiotherapy and follow – up effect executed therapy.

Methodology of assignment: Bachelor assignment is concentrated on 

physiotherapeutic treatment of patient with multiple sclerosis. In common part is 

described briefly anatomy and kinesiology which is pertinent to illness. In 

characterization of illness I deal with the probably etiology prevalence, individual types 

of illness, clinical image and factors which can affect illness. I devote my attention to 

diagnostic, prognosis and treatment. The treatment is divides into pharmacological, 

alternative and physiotherapeutic ones. The special part is written in the form of 

casuistry of patient with diagnosis multiple sclerosis. After the incoming kineziological 

assessment, long – term and short – term, therapeutic plan, process of single therapeutic 

units which include goal of the therapeutic unit, suggestion of therapy and its realization 

outcoming kineziological assessment and evaluation of therapeutic effects. 

Result: In process of therapy were affected soft tissues in area of lumbar spine. 

Reinforcement of muscles right lower limbs, improvement of trunk posture, correction 

walking and correction of taxe. 

Key words: Multiple sclerosis, neurology, myelin sheath, demyelination, autoimmune 

diseases, physiotherapy, casuistry.
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Seznam zkratek

ACTH – adrenocorticotropic hormone

ADL – activities of daily living

AGR – antigravitační relaxace

ATP – adenosine triphosphate

BMI – body mass index

BPN – bez patologického nálezu

cm – centimetr

CNS – centrální nervová soustava

CT – computed tomography

č. – číslo

ČR – Česká republika

dg. – diagnóza

DKK – dolní končetiny

HLA – human leukocyte antigen

HKK – horní končetiny

HSS – hluboký stabilizační systém

kg – kilogram

L – levý

LDK – levá dolní končetina

LHK – levá horní končetina

L páteř – bederní páteř

LTV – léčebná tělesná výchova
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m. – musculus

mg. – miligram

mm. – milimetr

MMSE – Mini Mental State Examination

MR – magnetická rezonance

n. – nervus

P – pravý

PDK – pravá dolní končetina

PHK – pravá horní končetina

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace

RS – roztroušená skleróza

rtg – rentgen

SIAS – spina iliaca anterior superior

SIPS – spina iliace posterior superior

SMS – senzomotorická stimulace

SOU – střední odborné učiliště

st. – stupeň

Th páteř – thoracic páteř

TrP – tigger piont

VP – výchozí poloha
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1 Úvod

Roztroušená skleróza je časté neurologické onemocnění postihující lidi v mladém 

věku od 20 – 30 let, jež zatím nemá možnosti vyléčení. Nedávno se v mém okolí 

vyskytl nově diagnostikovaný případ. Z toho důvodu jsem si při souvislé odborné praxi 

vybrala pacienta s touto diagnózou. Chtěla jsem se tak dozvědět více informací o 

možnostech léčby, klinických příznacích a možnostech uplatnění fyzioterapie. Při 

hledání informací mě překvapila četnost nemocných, jak u nás tak ve světě. Mnoho 

zdrojů uvádí, že bílá rasa má k onemocnění větší sklony. Světová zdravotnická 

organizace však tento mýtus studií vyvrací. Pro pacienty s touto nemocí existuje

organizace ROSKA, která je sdružuje a pomáhá jim. Její pobočky jsou zastoupeny 

v krajích po celé České republice. Organizace má také kontakty na stejná centra po 

celém světě. 

Nejvíce nemoc omezuje pacienty po stránce fyzické, psychické a sociální. Je 

proto nezbytné, aby léčba byla komplexní a zapojil se do ní tým lékařů, fyzioterapeutů a 

ergoterapeutů, případně psychologů, jež spolu budou schopni komunikovat a hledat 

nejlepší možnosti pro pacienta.

V obecné části jsem shrnula teoretické znalosti o roztroušené skleróze. Nastínila 

jsem anatomii a fyziologii týkající se nemoci. V dalších kapitolách jsem se soustředila 

na charakteristiku onemocnění, diagnostiku, prognózu, možnostmi léčby a komplikace, 

které většinou nemoc doprovázejí. 

V druhé, speciální části se věnuji kazuistice fyzioterapeutické péče o pacienta 

s roztroušenou sklerózou. Tato kazuistika byla zpracována během mé souvislé 

čtyřtýdenní odborné praxe od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014 na lůžkovém rehabilitačním 

oddělení Oblastní nemocnice Kladno (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Vančurova 

1548, Kladno 272 59). Tato část popisuje metodiku práce, anamnézu a úvodní 

kineziologické vyšetření s dlouhodobým a krátkodobým terapeutickým plánem, průběh 

jednotlivých terapeutických jednotek a výstupní kineziologické vyšetření. Na závěr jsou 

uvedeny výsledky efektu terapie. 
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2 Část obecná

2.1 Anatomie a fyziologie

Nervová buňka neboli neuron je základní stavební a funkční jednotkou nervové 

tkáně. Její neodmyslitelnou součástí jsou podpůrné buňky (glie).

Neuron – se skládá z těla, krátkých výběžků (dendritů) a jednoho dlouhého 

výběžku (axonu). Funkcí dendritů je přinášet informace směrem k tělu neuronu (vlákna 

aferentní). Axon má funkci opačnou (eferentní), vede informace k cílové buňce 

(efektor). Všechny axony, s výjimkou počátečního, jsou pokryty myelinovou pochvou

(Merkunová, Orel, 2008). 

Obrázek č. 1 - Nervová buňka (Seidl, 2008)

Myelin - slouží k urychlení vedení vzruchů. Vysoká rychlost přenosu informací 

je nezbytná k vykonání přesného koordinovaného pohybu, stejně jako senzorické

percepce a povrchového vnímání (Perkin, 2006). Pro nervové vlákno a myelinovou 

pochvu platí, že čím silnější jsou, tím rychleji vedou vzruchy. Myelinová pochva není 

souvislá plocha, je přerušená Ranvierovými zářezy. Úsek mezi jednotlivými zářezy se 

nazývá internodium. Délka tohoto úseku je závislá na tloušťce vlákna. Pohybuje se od 

0,3 – 1,2 mm. Rychlost vedení je přímo úměrná délce internodií. 

Glie (podpůrné buňky) dělíme: 

 neuroglie – oligodendrocyty, astroglie, tvořící pochvu centrálně uložených 

axonů

 mikroglie – jež mají schopnost fygocytózy
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Oligodendroglie (oligodendrocyty) – leží v okolí neuronů. Někdy jsou nazývány 

satelitní buňky. Cytoplazma těchto buněk obklopuje axony a tvoří myelinovou pochvu 

axonů v CNS. V periferním nervovém systému tuto funkci zastávají Schwannovy 

buňky. Oligodendrocyty mají mimo jiné vlastnosti izolační a to díky vysokému obsahu 

lipidů, který zabraňuje šíření mezi sousedními axony (Trojan, 2003). 

Mikroglie – jsou imunitní buňky schopné fagocytózy, které se nacházejí v CNS 

(Bartůňková, 2010).

Reflex – je zprostředkovaná odpověď organismu na podnět. Reflex je závislý na 

spojeních mezi receptory, centrem a efektory. Toto uspořádání se nazývá reflexní 

oblouk. 

Reflexní oblouk – vzruch vybavený podrážděním 

receptoru se dostředivými vlákny šíří do CNS. Zde se 

vzruch převede na druhý neuron a jeho odstředivé 

vlákno. Vzruch dále končí u efektoru. Celý oblouk se 

tedy skládá z receptoru, aferentní dráhy, centra,

eferentní dráhy a efektoru (Langmeier a kol., 2009).

Specifická imunita (získaná) – jejím principem je reakce cizorodé látky (antigen) 

s obranným systémem a tvorbou protilátek. Nezbytné pro tuto akci je schopnost 

rozeznání antigenu. 

 buněčná imunita: zajišťována T – lymfocyty, které ničí antigeny a zároveň mají 

schopnost si antigeny zapamatovat

 látková imunita: zajišťována B – lymfocyty, které mají schopnost vytvářet 

protilátky (imunoglobuliny), (Bartůňková, 2010)

HLA – neboli histokompatibilní antigeny. Tyto antigeny jsou molekuly nacházející 

se na povrchu každé buňky člověka. Podle toho je možné poznat konkrétního jedince, 

Obrázek č. 2 - Reflexní oblouk 
(Kolektiv autorů, 2007)
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jelikož složení je pro každého jedinečné. Složení HLA antigenů odpovídá za účinnost 

imunitní reakce, zda bude dostatečná a rychlá. Dále odpovídá za autoimunitní choroby. 

V tomto případě je odpověď imunitního systému škodlivá (Ferenčík a kol., 2005). 

Imunitní reakce se skládá z pohlcení antigenu, rozložení na malé části aktivací T 

lymfocytu, jenž tyto částečky rozpozná. Dále se aktivuje B lymfocyt. Jejich vzájemná 

akce vyvolá tvorbu protilátek (Bartůňková, Paulík a kol., 2011). 

2.2 Charakteristika onemocnění

Roztroušená skleróza je závažná zánětlivá autoimunitní neurologická porucha 

diagnostikována u mladých lidí. Toto onemocnění napadá centrální nervový systém, 

složený z mozku a míchy. RS vytváří mikroskopické léze na tkáních CNS. Periferní 

nervový systém bývá většinou zcela ušetřen (Coyle, 2007). RS vede v této době 

k neodvratitelné invalidizaci. Ta po mnoha letech končí podlehnutím nemoci, či infekci, 

jež je velmi častá. Invalidizace nastupuje buď pozvolna, nebo v atakách. Po nich u 

většiny typů dochází ze začátku k remisím, postupně se však stav zhoršuje (Scholz, 

Muller, 2012). 

Nejčastější výskyt ložisek poškozeného myelinu:

 periventrikulární oblast v mozku

 optické nervy

 mícha

 subkortikální bílá hmota mozkových hemisfér 

 mozková kůra (Perkin, 2006).

V ložisku nastává rozpad myelinu a ztráta axonu. To vyvolává atrofii CNS. Jedním 

z názorů proč dochází ke ztrátě axonu, je energetická náročnost vedení vzruchu. Vlákno 

musí přestěhovat iontové kanály ze zaniklých Ranvierovách zářezů a vytvořit nové. To 

jej vyčerpává. Dalším názorem je poškození vlákna díky nadbytku glutamátu, který se 

zde hromadí poškozením oligodendrocytů a není dostatečně vstřebáván. Po několika 

týdnech dochází ke zmírnění zánětu v ložisku. Jeho aktivita klesá a drží se pouze na 

okraji ložiska. Vzplanutí může nastat na stejném i jiném místě CNS. To jak je zánětlivá 

reakce výrazná udává stupeň invalidity v pozdějším stádiu (Havrdová, 2009). 
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2.2.1 Typy RS

 Relaps - remitentní RS: obvykle u mladých lidí. Symptomy se zhoršují během 

atak a nejhorší bývají několik dnů poté (Robinson, 2001). Střídání atak a remisí 

trvá přibližně 5 – 15 let (Havrdová, 2009). 

 Chronicko - progresivní (primárně progresivní) RS: zde se symptomy postupně 

zhoršují spolu se zdravotním stavem nemocného. Většinou zahrnuje zhoršení 

pohybu (Robinson, 2001). Ataky nejsou přítomny. Invalidita se vyvíjí v podobě 

spastické paraparézy DKK. Vyskytuje se více u mužů (Havrdová, 2009).

 Chronicko – progresivní (sekundárně progresivní) RS: v tento typ propuká 

relaps remitentní RS. Zánětlivá reakce se utlumuje, přibývají degenerativní 

pochody v CNS. Dochází ke zhoršování invalidity (Havrdová, 2009). 

 Relabující – progredující RS: u tohoto typu nedochází k úplné nápravě po 

atakách. Zánětlivá i degenerativní aktivita nemoci je ze všech pojmenovaných 

typů nejhorší. K invalidizaci dochází do několika let (Havrdová, 2009). 

 Benigní RS: tento termín se někdy používá pro typ RS kde jsou symptomy 

relativně malé nebo je progrese pomalá. Klinické projevy jsou neznatelné a 

ataky se objeví obvykle až 15 let po diagnóze. V počátcích nemoci se při tomto 

typu objevuje, v porovnání s jinými typy, jen malé množství sklerotických 

plaků. Bohužel po propuknutí nemoci jsou příznaky a zdravotní omezení 

značné. 

Ataka je charakterizována jako vznik nových nebo zhoršení stávajících 

neurologických deficitů. Trvají nejméně 24 hodin a nejsou provázeny horečnatou 

infekcí (Robinson, 2001). 

2.3 Etiologie

Přesto, že základní příčina onemocnění není zatím známá, uvažuje se jak o 

autoimunitní, tak o infekční etiologii. Dále mohou přispět i genetické predispozice, 

stejně jako metabolické poruchy. Některé studie ukazují, že metabolické poruchy by 

mohly být odpovědné za poškození oligodendrocytů jako následek autoimunitní reakce. 

Oligodendrocyty, buňky tvořící myelinovou pochvu, jsou hlavním terčem útoku 

vlastního imunitního systému, zatímco mikroglie (B a T lymfocyty) a makrofágy se 

podílejí na zánětlivé reakci. Progrese onemocnění vede ke zničení oligodendrocytů a 
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axonů, převážně v bílé hmotě mozkové nebo míšní. Převažuje poškození dlouhých drah 

a drah, kde zůstávají axony v jednom svazku (Scholz, Muller, 2012). 

Jedna z teorií zastává názor chybné reakce T-lymfocytů. Virové antigeny 

rozpoznává ve vlastním proteinu nacházející se v myelinu. Makrofágy a aktivované 

mikroglie pohlcují a narušují myelin. V místě obnaženého axonu se vytvářejí 

sklerotické plaky (Perkin, 2006).

V nedávné době se začalo uvažovat o patogenezi onemocnění vyvolané B-

buňkami. B-lymfocyty v těle souvisejí s autoprotilátkami. Plasma těchto buněk v CNS 

začne tvořit protilátky proti vlastní agens. Tyto protilátky následně začnou napadat 

myelin fagocytózou. To postupně vede k sekreci hydrolytických enzymů, které ničí tkáň 

a vyvolávají zánět. V konečné fázi dochází k lýze a buněčné smrti (Scholz, Muller, 

2012).

2.4 Klinický obraz

Mezi první příznaky nemoci se řadí optická neuritida, nebo poruchy citlivosti. 

Klinický obraz je dán umístěním ložisek uvnitř CNS. Jednou z možností je pyramidová 

symptomatologie, při níž dochází k lézi prvního motorického neuronu. Mezi další 

možnosti se řadí napadení fasciculus opticus, poškození senzitivních drah, kmenová 

symptomatologie, symptomatologie mozečková, porucha sfinkterů a hemisferální 

symptomatologie.

2.4.1 Postižení prvního motorického neuronu

Napadení prvního motoneuronu se projevuje buď ortopyramidovými, nebo 

parapyramidovými syndromy. První má projevy chabých paréz a pozitivním Babinským 

jevem, druhý spasticitou, zvýšenými reflexy a pyramidovými jevy. V pozdějším stádiu 

nemoci se syndromy vyskytují současně. Parézy se objevují jen při atakách, ostatní 

přetrvává i při remisích. Tato symptomatologie se vyskytuje převážně na DKK. 

Postižení prvního motoneuronu je ze všech lézí nejčastější. 

2.4.2 Poruchy senzitivní

Pravidelně bývají postiženy jemné kvality vibračního čití, často paralelně s lézí 

prvního motoneuronu. Porucha vibračního čití narůstá směrem akrálním. Jiné poruchy 

čití jsou vzácné, časté jsou oblasti hypestezie a parestezie.
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2.4.3 Kmenová symptomatologie

Příznaky této léze mají většinou charakter vestibulární. Projevující se 

nystagmem, úchylkami ve stoji, přechodnou diplopií (dvojité vidění) a dysartrií.

2.4.4 Mozečková symptomatologie

Dochází k lézi bílé hmoty mozečku, mozečkových drah kmenových i míšních. 

Mezi nejčastější projevy patří hypermetrie, adiadochokinéza a intenční tremor. 

2.4.5 Oční příznaky

Vyskytuje se porucha vizu způsobená napadením svazku. Při částečném 

napadení mluvíme o retrobulbární nefritidě, při napadení celého svazku mluvíme o 

transverzální nefritidě. U částečného napadení má nemocný pocit zamlžení zorného 

pole. Nemusí mít charakter trvalého rázu, dobře reagují na léčbu kortikoidy. U druhého 

typu je hrubá porucha vizu, která může být úplná, či se zbytky zorného pole. Zde je 

možná úprava pouze částečná.   

2.4.6 Porucha sfinkterů

Tato porucha se týká potíží s močením. Nemocný má pocit imperativního 

močení. V průběhu nemoci dochází k postupnému zhoršení kvalit sfinkterů. Objevuje se 

inkontinence, či naopak retence jak moči, tak stolice. 

2.4.7 Hemisferální symptomatologie

Do této skupiny příznaků se řadí úbytek intelektu, který je obvykle lehčího rázu. 

Dále sem patří labilita nálad. Vzácně euforie střídá depresi. Obvykle však přetrvává 

trvalá deprese (Jedlička, 1981). 

2.4.8 Únava

Přisuzuje se zpomalení vedení vzruchů, ztrátou axonů a nepochybně zánětlivou 

reakcí probíhající uvnitř těla. Únavu je důležité zohledňovat během cvičení 

(Nevšímalová a kol., 2002).

2.4.9 Třes a ataxie

Objevuje se akcentovaný fyziologický tremor a spinocereberální ataxie 

(Havrdová, 2009).
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2.5 Diagnostika

Základem je pečlivě odebraná anamnéza. Mezi první příznaky může patřit pouze 

vymizení břišních reflexů, pozitivní iritační jevy a vyšší reflexy (Nevšímalová a kol., 

2002).  

Magnetická rezonance mozku a míchy se stala nejdůležitější diagnostickou 

metodou ke zjištění a potvrzení demyelinizace a tvorby sklerotických plaků. MR je 

schopná zjistit míru onemocnění a při atakách může doplnit klinické příznaky. Mnoho 

lézí je klinicky němých a mnoho z nich se projeví pouze na MR. Díky tomu lze

detekovat patologická progrese v časných fázích nemoci. 

Jiná metoda ke stanovení RS je vyšetření mozkomíšního moku. Více jak 90 

procent postižených má zvýšené hladiny imunoglobulinů v mozkomíšním moku. 

Hladina glukózy v mozkomíšním moku je v normě. Proteiny jsou obvykle také v normě, 

ale mohou být mírně zvýšeny. Při vysokých hladinách proteinů by se měla přehodnotit 

diagnóza (NOORT, V., HOLLAND, S., NANCY, J., 1999).  

Vyšetření evokovaných potenciálů dokazuje klinicky němé léze. Nejvíce o RS 

vypovídají zrakové a somatosenzorické evokované potenciály. Dochází k prodloužení 

latentních vln, což je známkou zpomaleného vedení díky demyelinizaci a snížení 

amplitud vln, které odpovídá snížení počtu axonů. Tato metoda je díky MR na ústupu 

(Nevšímalová a kol., 2002). 

Další nezbytnou metodou pro stanovení diagnózy RS je oftalmologické vyšetření. 

Objevuje se edém papily s následným blednutím jako následek atrofie. Při akutních 

stavech se může objevit porucha barvocitu (Nevšímalová a kol., 2002). 

MR – zdrojem signálu jsou radiofrekvenční pulzy z frekvenčního pásma

rozhlasových vln. Umožňuje vyšetření libovolných rovin s větším rozlišením kontrastu 

než je tomu u CT vyšetření, které využívá rtg záření. Kontraindikací MR jsou kovové a 

feromagnetické materiály uvnitř těla (Seidl, Obenberger, 2004). 
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Obrázek č. 3 - Vyšetření MR, ložiska RS (Orel a kol., 2012)

2.6 Výskyt

Studie ukázaly, že roztroušená skleróza je globální onemocnění. Neprokázalo se, 

že by se rozvíjela výhradně ve východním, či západním světě. Konečný odhad lidí 

postižených RS odpovídá počtu 1 315 579 (přibližně 1.3 milionu), (WHO, 2008).

Ženy mají dvakrát vyšší predispozice pro vznik RS než muži. Tyto předpoklady 

nejsou dány ženskými X chromozomy, ale jejich fyziologií a hormony (Weiner, 

Stankiewicz, 2012). 

V ČR je četnost onemocnění 50 – 150 na 100 000 obyvatel. Nemoc propuká mezi 

20. – 30. rokem (Kolář, 2009). 

2.6.1 Ovlivňující faktory

Mezi diskutované faktory se řadí životní prostředí, infekce, vakcinace a 

stravování. Infekce jsou považovány za nejvíce rizikové příčiny vzniku nemoci. 

Neovlivnitelnými avšak často diskutovanými jsou HLA geny (Weiner, Stankiewicz, 

2012).

2.7 Prognóza

Prognóza je z velké části dána typem RS. Dalším faktorem je četnost atak během 

prvního roku nemoci. Čím je jejich počet vyšší, tím dříve lze očekávat invaliditu. Ze 

statistik vyplívá, že během prvních 5 let méně než 10 % pacientů trpí vážnou 
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invaliditou. Po 15 letech nemoci je 50 % pacientů odkázaných na invalidní vozík. Doba 

trvání nemoci se pohybuje mezi 25 – 35 lety (Havrdová, 2000).  

Nejčastější hodnocením stupně RS je Kurtzkeho škála.

0

Normální neurologický nález st. 0 ve všech Funkčních systémech -
pyramidový mozečkový, kmenový, senzitivní, sfinkterový, zrakový, 
mentální, ostatní (dále jen FS)

1 Žádná dysabilita, minimální neurologický nález v 1 FS 

1,5 Žádná dysabilita, minimální neurologický nález ve více než 1 FS 

2 Minimální dysabilita v 1 FS, ostatní FS st. 0 nebo 1

2,5 Minimální dysabilita v 2 FS, ostatní FS st. 0 nebo 1

3
Lehká dysabilita v 1 FS, ostatní FS st. 0 nebo 1 nebo mírná dysabilita ve 3-4 
FS ostatní FS st. 0 nebo 1 a zároveň chůze bez omezení

3,5
Chodící se střední dysabilitou v 1 FS a 1-2 FS st. 2 nebo ve 2 FS st. 3 nebo v 
5 FS st. 2 a v ostatních FS st. O nebo 1

4

Schopnost chůze bez pomůcek a odpočinku na vzdálenost alespoň 500 m, 
činnost 12 h denně navzdory relativně těžké dysabilitě. 1 FS st. 4, v ostatních 
FS st. O nebo 1 nebo kombinace nižších st. přesahujících limity předchozích 
st.

4,5

Schopnost chůze bez pomůcek a odpočinku na vzdálenost alespoň 300 m, 
činnost během dne, těžká invalidita. 1 FS st. 4, v ostatních FS st. O nebo 1 
nebo kombinace nižších st. přesahujících limity předchozích st.

5

Schopnost chůze bez pomůcek a odpočinku na vzdálenost alespoň 200 m, FS 
1x st. 5, ostatní FS st. 0 nebo 1, nebo kombinace nižších st. překračujících 
definici pro st. 4,5

5,5 Schopnost ujít bez pomoci a odpočinku alespoň 100 m

6
Nutná jednostranná opora k ujití alespoň 100 m bez přestávky nebo s 
přestávkou

6,5 Chůze s oboustrannou oporou na vzdálenost alespoň 20 m bez přestávky

7
Neschopnost ujití 20 m s oporou, převažuje lokomoce pomocí vozíku, v 
manipulaci na něm je pacient samostatný

7,5
Neschopnost ujití i několik kroků, převažuje lokomoce pomocí vozíku, nutná 
pomoc při přesunech i jízdě

8
Pacient odkázán na lůžko a vozík, zachovány některé sebeobslužné 
schopnosti HKK

8,5 Pacient většinu dne tráví na lůžku, funkce HKK částečně zachována

9 Pacient upoután na lůžko, schopen jíst a komunikovat

9,5 Bezmocný ležící pacient, neschopnost se sám najíst, polykat a komunikovat
10 Smrt následkem RS

Tabulka č. 1 - Kurtzkeho škála (Kolář, 2009)
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2.7.1 Komplikace

S RS jsou úzce spjata infekční onemocnění, kvůli nespecifické reakci imunitního 

systému pacienta. Stává se, že děje potřebné k boji proti infekcím aktivují RS. 

Důsledkem úmrtí pacientů s RS nebývá sama choroba, ale je převážně způsobená právě 

infekcí. Častými komplikacemi jsou dále kontraktury. Ty brání hygieně a podporují 

dekubity (Havrdová, 2009).  

2.8 Léčba

Léčba dokáže zmírnit symptomy, není však schopna zatím toto onemocnění 

vyléčit (Scholz, Muller, 2012).

2.8.1 Farmakologie

Při akutní atace se doporučuje začít ihned s medikací. Podává se 3 – 5 mg 

methylprednisolonu, bez ohledu na předchozí léčbu. Farmakoterapii doplňujeme o 

kalium, které chrání zažívací trakt. U pacientů předtím neléčených je nutné postupné 

vysazování steroidů. Náhlé vysazení způsobí rebound fenomén (znovuvzplanutí zánětu), 

(Havrdová, 2009).

Cílem léčby je zasáhnout patofyziologické děje vedoucí k poruchám nervového 

systému. V imunitním systému se během nemoci odehrávají dva děje. Prvním je 

nadměrná aktivita mechanismů poškozující vlastní tkáň. Druhým je nedostatečná 

aktivita mechanismů, jež má první děj tlumit. Léčba se tedy snaží zasáhnout oba tyto 

děje. Jednak zvýšit aktivitu bránící destrukčním vlivům nemoci a jednak tlumit aktivitu 

dějů poškozujících vlastní tkáň. Léčba je zatím nespecifická a tak s potlačením 

destrukčních vlivů tlumíme i obranné schopnosti organismu a naopak. 

Léčbu dělíme:

 léčbu tlumící destrukční změny imunologických mechanismů, kam řadíme 

léčbu: steroidními hormony

imunosupresivy

kombinovanou imunosupresivní léčbu s použitím dalších mechanismů

imunomodulační léčbu

 postupy působící na jiné složky patogeneze, léčba nenasycenými mastnými 

kyselinami, léčba hyperbarickým kyslíkem
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 léčbu působící na funkci poškozeného axonu (vitaminoterapie, ATP, nicoflavin)

 symptomatickou léčbu, ovlivnění spasticity, tremorů

Kortikosteroidy jsou nejpoužívanější léky v RS. Používají se jak při akutních 

stavech, kdy dochází k nejrychlejšímu a nejzřetelnějšímu účinku, tak v chronickém 

stádiu nemoci. Tato léčba sebou nese řadu nevýhod, jako jsou osteoporóza, diabetes 

mellitus, vředové choroby a poruchy vodního hospodaření. Účinkem léčby je zmírnění 

destrukčních dějů, což spočívá v ničení lymfocytů.

ACTH se řadí mezi steroidní hormony. Účinkem ACTH docílíme vyšší 

produkce přirozených steroidních hormonů, díky kůře nadledvin, jež ACTH stimuluje. 

Této léčbě dáváme přednost u častých atak s těžší poruchou hybnosti. Je zároveň první 

volbou v chronicko – progresivním stádiu nemoci.

Imunosupresiva potlačují imunologické pochody, jež ničí nervovou tkáň. 

Imunosupresiva však tlumí funkci imunitního systému jako celku, nejsou schopny se 

zaměřit pouze na cytotoxické lymfocyty. 

Imunomodulační léčba byla vyvinuta v době, kdy se spekulovalo o virovém 

původci. Nyní se však používá k posílení buněčné imunity. 

Léčba nenasycenými mastnými kyselinami nahrazuje defekt tvorby myelinu. 

Léčba hyperbarickým kyslíkem zlepšuje funkci močového měchýře, na celkový 

stav však nemá vliv (Jedlička, 1991).

2.8.2 Alternativní medicína

Její definice není zcela stanovena. Mnoho lidí nemocných RS hledá pomoc 

v tomto typu medicíny. 

Známá je léčba akupunkturou. Studie ukazují, že je schopná pomoc proti 

nevolnosti a zvracení. Je účinná i proti různým typům bolesti. Další studie zkoumající 

efekt u pacientů s RS s poruchami dýchání, neměla velký účinek. Zato u poruch 

s močovým měchýřem se vliv akupunktury prokázal. Akupunktura dokázala zlepšit i 

spasticitu, ale pouze u nemocných schopných samostatné chůze. Lidé s RS uvádějí 

zlepšení úzkosti, únavy, depresí a nespavostí po aplikování akupunktury. 4 procenta 

z dotázaných naopak uvedly zhoršení stavu, nebo dokonce objevení nových symptomů, 

jako jsou závratě a bolesti. Vliv akupunktury na imunitní systém však nebyl prokázán. 
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Výzkum prokazující účinky Ping Fu Tang, což je směs 17 různých bylin, ukázal 

výrazné snížení četnosti atak aplikací asijské bylinné medicíny. Jsou však k dispozici 

pouze omezené informace. 

Dále se zkoumají účinky aromaterapie a ayurvédy, zatím však nejsou známé 

velké terapeutické účinky spojené s RS. Hodně diskutovaný je propolis a med, ale žádná 

studie zatím neprokázala pozitivní vliv na RS. Mateří kašička je doporučována pouze na 

omezené symptomy RS jako je slabost, deprese a kognitivní funkce (Bowling, 2007). 

2.8.3 Fyzioterapie RS

Rehabilitace se zaměřuje na potíže, které pacienta nejvíce omezují. Proto je pro 

každého specifická. Nejčastějšími problémy jsou spasticita, úbytek svalové síly a 

poruchy koordinace. Je nutné brát v úvahu, v jaké fázi nemoci se pacient nachází. 

V době akutního zhoršení stavu, se omezují pohybové programy. Pozornost se věnuje

zamezení komplikací vzniklých atakou. Mezi ně řadíme polohování, pasivní pohyby a 

dechovou fyzioterapii. Mohou se využívat analytické metody u svalů, kde je nežádoucí 

zapojení synergistů. Základem rehabilitace jsou však metody na neurofyziologickém 

podkladě. Tyto metody dokážou poškozené části mozku funkčně nahradit do určité míry 

nepoškozenými oblastmi. 

Metoda na neurofyziologickém podkladě využívá senzomotorického učení a 

adaptace. U RS se fyzioterapie zaměřuje především:

 motorické obratné cvičení – zde si pacient uvědomuje pohyb a prožívá ho, klade 

se důraz na správné provedení a plynulou rychlost prováděného pohybu

 adaptivní motorické učení – zde se na základě senzorického vjemu utváří pohyb

 podmíněné asociativní motorické učení – využívá se vztahu mezi podnětem a

pohybovým vstupem k utváření odpovědi

 neasociativní motorické učení – pomocí návyku a nárůstu vnímání stále se 

opakujících podnětů se dosahuje optimální funkce, využívají se facilitační 

techniky 

Mezi nejvhodnější metody patří Vojtova reflexní lokomoce, Frenkelova metoda, 

pracuje s rozložením pohybu na nejjemnější složky, které nacvičuje vždy s kontrolou 

zraku. Dále se využívají senzomotorická stimulace, koncept manželů Bobathových a 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace.  
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Lehký stupeň RS – je charakterizovaný úbytkem výkonnosti a únavností. Proto je 

vhodný aerobní trénink. Každému tréninku by měla předcházet fáze zahřátí. Vlastní 

trénink pak zdokonaluje plicní funkce, zvyšuje utilizaci kyslíku, zlepšuje funkci srdce a 

zvyšuje fyzickou zdatnost. Doporučuje se vytrvalostní a dynamické cvičení, zejména 

rotoped, jízda na kole, plavání, chůze, běh. Důležité je nepřekročit danou intenzitu 

zátěže. Četnost cvičení by měla být 3x týdně. 

Střední stupeň RS - typické pro tento stupeň je porušení hybnosti, slabost, spasticita 

a ataxie. Narušuje se chůzový mechanismus a dochází k omezení denních aktivit. V této 

fázi se využívá metod na neurofyziologickém podkladě, zmíněných výše. Většinou je 

nutné přidat pomůcky usnadňující chůzi (berle, hole).

Těžký stupeň RS – pacienti se většinou neobejdou bez invalidního vozíku. Na DKK 

je těžký neurologický nález na HKK většinou o něco nižší. V tomto stadiu se zvažují 

problémy, jež ho nejvíce limitují. Cvičení zde má spíše psychologický efekt. Hlavní roli 

rehabilitace zde přebírá ergoterapeut. Fyzioterapeuti u ležících pacientů provádějí 

prevenci svalových kontraktur a udržení rozsahů v kloubech.

Lázeňská péče je indikována neurologem. Využívá se účinků vodoléčby a pohybové 

aktivity. Lázně zaměřené na RS: lázně Vráž, Dubí, Klimkovice (Kolář, 2009). 

2.8.3.1 Vojtova reflexní lokomoce

Vojtova reflexní lokomoce pracuje se vzory reflexního plazení a otáčení. Dříve 

se využívala u dětí a kojenců. Nyní je hojně využívána u dospělých postižených 

motorickou lézí. Při reflexním plazení a otáčení se zapojuje celá příčně pruhovaná 

muskulatura v určitých koordinačních souvislostech. CNS se přitom zapojuje od 

nejmenších řídících jednotek. Tyto dva vzory obsahují dílčí vzory motorické 

ontogeneze. Aktivací reflexní lokomoce dochází ke svalové koordinaci, jež chybí u 

centrálních paréz. Aktivace CNS nastupuje po přesně nastavené výchozí poloze a 

stimulací spoušťových zón (Vojta, Peters, 1995). 

2.8.3.2 Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace ukazuje vztah mezi aferentními a eferentními 

informacemi při řízení pohybu. Hojně se využívá při terapiích funkčních poruch 

pohybového aparátu. Obsahuje balanční cvičení v různých posturálních polohách. Při 

cvičení se klade důraz na facilitaci pohybu přes plosku nohy. Aferentace se zesiluje díky 
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exteroreceptorům a proprioreceptorům umístěných v kůži, svalech a kloubech. 

Motorické učení je zde zastoupeno ve dvou úrovních. První pracuje na opakování 

pohybu a jeho zdokonalování. Poté nastupuje druhá fáze zautomatizování, která klade 

důraz na rychlé a správné provádění pohybu (Kolář, 2009). 

2.8.3.3 Koncept manželů Bobathových

Základem konceptu manželů Bobathových je mechanismus posturální kontroly. 

Dynamické a posturální reakce mají jeden cíl. Dokázat reagovat na změnu polohy a 

připravit tělo před, během i po pohybu. Tyto reakce jsou automatické a rozvíjejí 

pacienta v oblasti koordinační, vnímání sebe i okolí. Porucha centrální posturální 

kontroly se projevuje: 

- neadekvátním posturálním tonem (spasticita, hypotonie)

- neadekvátním vzájemném zapojení agonistů a antagonistů

- sníženou různorodostí posturálních a pohybových vzorů

- přítomností asociovaných reakcí (Kolář, 2009).

2.8.3.4 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace využívá proprioceptivních orgánů 

k usnadnění reakce nervosvalového mechanismu. Tato metoda se využívá tam, kde je 

třeba více vzruchů pro vznik synaptického impulsu. Způsobují to patologické stavy, 

které zvyšují dráždivost neuronu. Syntetický pohyb je tvořen skupinou svalů v několika 

kloubech a rovinách zároveň. Pohyby jsou utvořeny do sdružených pohybových vzorců 

pro hlavu, krk, trup a končetiny. Tyto vzorce mají charakter diagonály a rotace 

(Holubářová, Pavlů, 2007). 



21

3 Část speciální

3.1 Metodika práce

Bakalářská práce byla vypracována během souvislé odborné praxe, kterou jsem 

absolvovala v Oblastní nemocnici Kladno (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Vančurova 

1548, Kladno 272 59). Pracovala jsem na lůžkovém i ambulantním oddělení po dobu 

čtyř týdnů od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014.

Speciální část této bakalářské práce je zpracována formou kazuistiky pacienta 

s roztroušenou sklerózou, který byl hospitalizován po dobu tří týdnů od 13. 1. 2014 do 

3. 2. 2014. Po tuto dobu měl každý všední den terapii. Spolu jsem těchto terapií, 

absolvovali 9. Všechny probíhaly v tělocvičně. 

Před zahájením terapie jsem pacienta informovala o záměru vypracování 

bakalářské práce a zveřejnění průběhu terapie. Pacient poté podepsal informovaný 

souhlas (viz příloha č. 2) a následně byl projekt schválen Etickou komisí FTVS UK pod 

jednacím číslem 066/2019.

Na začátku jsem provedla vstupní kineziologické vyšetření, stanovila 

krátkodobý a dlouhodobý plán a navrhla terapii. Na konci jsem porovnala efekt terapie 

pomocí výstupního kineziologického vyšetření. 

Použité vyšetřovací metody: vyšetření stoje, chůze aspekcí a pomocí dvou vah, 

antropometrické a goniometrické vyšetření, vyšetření kloubní vůle a dynamiky páteře, 

orientační vyšetření svalové síly, vyšetření úchopů dle Véleho, vyšetření zkrácených 

svalů a hypermobility, neurologické vyšetření, vyšetření základních hybných 

stereotypů, vyšetření dechového stereotypu a vyšetření reflexních změn dle Lewita a 

speciální testy.

V rámci terapie jsem použila tyto terapeutické metody: míčkování dle Jebavé, 

techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizace dle Lewita, AGR dle Zbojana, PNF dle 

Kabata – posilovací techniky, LTV s využitím pomůcek (gymball, masážní míček, 

nestabilní plochy, žebřiny, trampolína a rotoped) a senzomotorika.

K vyšetření byli použité tyto vyšetřovací pomůcky: krejčovský metr, 

neurologické kladívko, goniometr, váhy a stopky. Jako terapeutické pomůcky jsem 
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využívala polohovací lehátko, různé úrovně nestabilních ploch, gymbally, trampolínu, 

overbally, rotoped, žebřiny, molitanové míčky a ježka.

3.2 Anamnéza

Vyšetřovaná osoba: M. J. – muž

Ročník: 1973

Diagnóza: G35 – Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex

Status praesens: váha: 81 kg

výška: 185 kg

BMI: 23,37 – norma

 pacient přichází s RS pro zhoršení stavu

 pacient se cítí dobře

 orientace v čase i prostoru dobrá, skandovaná řeč

 pacient přijat na lůžkovou rehabilitaci 13. 1. 2014

 pacient používá čtyřkolové chodítko, elektrický vozík

Anamnéza odebrána 15. 1. 2014

RA:

Oba rodiče jsou zdraví (matka 60 let, otec 58 let). Prarodiče se dožili vysokého věku, 

příčiny úmrtí si pacient nepamatuje. Pacient má dva bratry (38 a 25 let), dceru (20 let) a 

vnuka (12. února 1 rok), všichni jsou zdraví. Žádnou dědičnou chorobu v rodině nemají.

OA:

V dětství prodělány běžné dětské nemoci. Ve 12 letech si pacient rozseknul levé obočí, 

rána byla zašitá, nyní jizva není viditelná. Ve 24 letech po řízení automobilu pod vlivem 

alkoholu došlo k havárii. Pacient si zlomil ukazovák na levé horní končetině, který byl 

zafixován dlahou. Pacient uvádí, že často přecházel nemoci. V roce 1996 se objevila 

první ataka RS. Před 4 lety podstoupena operace gama nožem proti třesu, účinek se 

nedostavil. 
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NO:

První ataka v roce 1996 se projevila mlhavým, následně dvojitým viděním a zhoršením 

funkce DKK. Vyšetření odhalilo zánět očního nervu, lumbální punkce potvrdila 

diagnózu RS. Nyní se ataky projevují zhoršením chůze a stability, bolestí v bederní 

páteři, slabostí a nechutenstvím. Při atace je pacientovi podána série kortikoidů, po které 

dochází ke stabilizaci stavu. V roce 2001 se objevil třes PHK a PDK. Do roku 2007 

zvládána chůze pomocí berlí, od té doby nutná chůze ve čtyřkolovém nízkém chodítku. 

Před rokem došlo ke zhoršení řeči. Pacient je náchylný na nastydnutí. Při chřipce 

dochází ke slabosti v HKK a DKK.

AA:

Pacient uvádí alergii na pyl a prach.

FA:

Kalium 3x denně, Kalnormin 2x denně, Ranisan 2x denně, Prednison 1x denně, 

Essentiale 3x denně, Baclofen 2x denně, Imuran 2x denně, Rivotril 3x denně

Abusus:

Pacient nekouří, nepije alkohol, kávu si dává 2x denně.

SA:

Pacient žije nedaleko Kladna, v malé vesnici. Nyní bydlí v jednopatrovém domě. Do 

domu vedou 2 schody, uvnitř pouze prahy, které lze překonat s chodítkem. Dům obývá 

společně s manželkou a jejími rodiči. Pacient má dominantní PHK, kvůli třesu se 

přeučuje na LHK (poslední 3 roky).

PA:

Pacient je již 12 let v invalidním důchodu. Dříve pracoval jako truhlář, pokladač lin a 

koberců, malíř a řidič, vše v jedné firmě. Vystudoval SOU v Litvínově. 

Sport. A:

Dříve se věnoval rekreačně fotbalu, stolnímu tenisu, hokejbalu, plavání, běhu a hokeji. 
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Předchozí rehabilitace:

Před 5 lety hospitalizován na 3 týdny na lůžkové rehabilitaci v Motole. Rehabilitace se 

skládala z cvičení na gymnastických míčích, s overbally a pravidelně docházel na 

perličkovou lázeň. V roce 2011 pacient docházel na rehabilitaci v Rakovníku, kvůli 

bolesti bederní páteře a zvyšujícímu třesu PDK. Terapií podstoupil celkem 10.  Pacient 

absolvuje sérii rehabilitací vždy při hospitalizaci pro zhoršení stavu na neurologickém 

oddělení v kladenské nemocnici.

Diferenciální rozvaha:

U pacienta předpokládám poruchy vidění včetně okohybné poruchy, poruchy citlivosti 

jako jsou hypestezie, parestezie či dysestezie. Dále poruchy hybnosti, snížení svalové 

síly, hyperreflexii, pozitivní iritační pyramidové jevy a spasticitu. Předpokládám 

mozečkové poruchy, jako je poškození rovnováhy, třes končetin a ataxii. Dále usuzuji 

na dysartrii, dysfagii a sfinkterové poruchy. Je možný výskyt reflexních změn a snížení 

funkce ADL:

Indikace k RHB:

Přijat na lůžkové rehabilitační oddělení s diagnózou roztroušená skleróza. 
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3.3 Vstupní kineziologické vyšetření

Kineziologický rozbor byl proveden při mé návštěvě pacienta na lůžkové rehabilitaci 

dne 15. 1. 2014

3.3.1 Aspekce

STOJ – pacient stojí samostatně. Z důvodu zhoršené stability stoje bylo vyšetření 

provedeno u čela postele, bez držení. Během vyšetření byla nutná přestávka. 

pohled zezadu:

- paty symetrické

- širší baze 

- valgozní postavení kotníků na LDK

- Achillovy šlachy a lýtka na obou DK symetrické

- podkolenní a subgluteální rýhy na LDK výš 

- SIPS na levé straně výš

- zalomení vrcholu bederní lordózy 

- prominence P dolního úhlu lopatky, vnitřní hrana P lopatky více vzdálena od 

páteře

- L rameno výš

- hlava ukloněna doprava 

Pohled zepředu:

- širší baze

- P chodidlo ve výrazné zevní rotaci, předsunuté před L chodidlo

- příčné i podélné klenby oploštělé, více vlevo (prostor pro půlku článku prstu)

- L kotníky ve valgozním postavení

- hyperextenze L kolene

- kontury stehen symetrické

- L SIAS výš

- břišní stěna vyklenutá

- umbilikulus uchýlen doleva

- thorakobrachiální trojúhelník na pravé straně větší

- L rameno výš

- hlava ukloněna doprava
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Pohled zboku:

- LDK v hyperextenzi v koleni

- anteverze pánve

- vyklenutá břišní stěna

- hyperlordóza v oblasti beder

- protrakce ramen

- trup nakloněn vpřed, ramenní klouby směřují nad nárty

- HKK v semiflexi v loketních kloubech

- předsun hlavy

Vyšetření pánve:

- SIPS L výš

- SIAS L výš

- bilaterálně SIAS níže než SIPS (anteverze pánve)

Trendelenburgův test: nevyšetřován z důvodu neschopnosti stát na jedné DK.

Rhomberg I – mírné vychýlení osy těla do stran

Rhomberg II – hra šlach, vychýlení osy těla do stran

Rhomberg III – hra šlach, vychýlení osy těla do stran

Stoj na dvou vahách: LDK = 45 kg, PDK = 35 kg. Pouze orientační, z důvodu 

nestability na vahách, ztíženo odebrání váhy.

Vyšetření stoje na špičkách a na patách nebylo provedeno. Pacient modifikovaný stoj 

nesvede. 

CHŮZE – vyšetřováno ve čtyřkolovém nízkém chodítku, ve kterém ujde 30 metrů. Na 

delší přesuny používá elektrický vozík.

- PDK pohyb vychází z oblasti Th páteře, kde je značná substituce 

paravertebrálních svalů, které přebírají funkci m. quadratus lumborum a elevují 

pánev

- zevní rotace P chodidla

- chybí flexe v P kolenním kloubu
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- kratší délka kroku při stojné PDK 

- neodvíjení chodidel, došlap na celou plantu

- trup ve velkém flekčním držení, značná váha na HKK, elevace ramen

- L rameno výš

Modifikace chůze: Chůze vzad, po špičkách a po patách nelze z důvodu neschopnosti 

pohyb vykonat. 

3.3.2 Neurologické vyšetření

HLAVOVÉ NERVY

- n. olfactorius: schopnost vnímat vůně a zápachy neporušená

- n. opticus: zraková ostrost porušená, pacient vidí „jako v mlze“, rozsah zorného 

pole v normě

- nn. oculomotorius, trochlearis, abducens: oční štěrbiny jsou přiměřeně široké a 

symetrické, bulby ve středním postavení, jejich pohyb volný všemi směry, 

zornice symetrické, fotoreakce odpovídající

- n. trigeminus: čití na obličeji neporušeno, maseterový reflex nepřítomný

- n. facialis: obličejové svalstvo symetrické, hybnost obou větví v pořádku, axiální 

reflex nepřítomný

- n. vestibulocochlearis: sluchová ostrost neporušená, rovnováha zhoršená, 

Hautantova zkouška negativní

- nn. glossopharyngeus, vagus, accesorius: skandovaná řeč, poruchy polykání 

nejsou

- n. hypoglossus: jazyk se plazí středem

KRK – pohyblivost hlavy všemi směry volná a nebolestivá

HKK – není žádné patologické držení

šlachové reflexy: 

- bicipitový: na obou HK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

- styloradiální: na obou HK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

- tricepsový: na LHK st. 3 fyziologický reflex, na PHK st. 2 snížený reflex dle 

Véleho

- flexorů prstů: na obou HK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho
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zánikové jevy:

- jev Mingazziniho: BPN

- jev Dufourův: BPN

iritační jevy:

- jev Justerův: na obou HK BPN

mozečkové funkce: 

- taxe: hypermetrie na PHK, na LHK BPN

- diadochokinesis: PHK zaostává za LHK

- Stewartova – Holmesova zkouška: BPN

BŘICHO

reflexy:

- epigastrický: nevýbavný

- mesogatrický: nevýbavný

- hypogastrický: nevýbavný

- sumační: nevýbavný

DKK 

šlachové reflexy: 

- patelární: na obou DK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

- Achillovy šlachy: na obou DK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

zánikové jevy:

- jev Mingazziniho: mírný pokles LDK, výrazný pokles PDK

iritační jevy extenční:

- jev Babinskiho: na obou DK pozitivní

- jev Vítkův: BPN

- jev Oppenheimův: LDK BPN, PDK pozitivní

- jev Chaddockův: LDK BPN, PDK pozitivní
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iritační jevy flekční:

- jev Rossolimův: BPN

mozečkové funkce: 

- taxe: hypermetrie na PDK, LDK BPN

PÁTEŘ

- manévr Lasségueův: BPN

ČITÍ

povrchové čití: schopnost rozeznat doteky, teplo, chlad BPN

hluboké čití: 

- polohocit: 

PHK – snížená schopnost propriocepce

LHK - BPN

PDK, LDK – snížená schopnost propriocepce

- pohybocit:

PHK, LHK – snížená schopnost propriocepce

PDK – snížená schopnost propriocepce

LDK – snížená schopnost propriocepce

3.3.3 Antropometrie

Segment PHK LHK

Horní končetina 87 cm 87 cm

Paže + předloktí 63 cm 63 cm

Paže 33 cm 33 cm

Předloktí 30 cm 30 cm

Ruka 24 cm 24 cm
Tabulka č. 2 – Antropometrické vyšetření horních končetin, délkové rozměry
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Segment PHK LHK

Střed paže 29 cm 29 cm

Loketní kloub 26 cm 26 cm

Předloktí 28 cm 28 cm

Zápěstí 17 cm 17 cm
Tabulka č. 3 – Antropometrické vyšetření horních končetin, obvody

Segment PDK LDK
DK, anatomická 
délka 87 cm 87 cm

DK, funkční délka 100 cm 100 cm
DK, umbilikální 
délka 109 cm 109 cm

Stehno 45 cm 45 cm

Bérec 42 cm 42 cm
Tabulka č. 4 – Antropometrické vyšetření dolních končetin, délkové rozměry

Segment PDK LDK

Stehno 53 cm 53 cm

Lýtko 39 cm 39 cm

Kolenní kloub 36 cm 36 cm

Kotníky 28 cm 28 cm
Tabulka č. 5 - Antropometrické vyšetření dolních končetin, obvody

3.3.4 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní

Rozsahy v kloubech nebyly omezeny, pacient dosahoval aktivně i pasivně 

fyziologických rozsahů ve všech kloubech těla.

3.3.5 Vyšetření kloubní vůle

Kloubní vůle byla omezena v Chopartově a Lisfrankově kloubu a v intermetatarzálních 

kloubech nohy. V ostatních kloubech nebylo omezení patrné. 

3.3.6 Vyšetření dynamiky páteře

Vyšetření bylo provedeno pouze orientačně z důvodu velké nestability. Dynamika 

páteře je silně omezená do flexe, extenze i lateroflexe v hrudní páteři. Pro bederní páteř 

nebylo možné test provézt.

3.3.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

m. iliopsoas: na obou stranách stupeň zkrácení 1

Ostatní svaly nebyly zkráceny.
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3.3.8 Orientační vyšetření svalové síly

Svalová síla na HKK je vyhovující. 

Byly použity modifikované výchozí polohy ze svalového testu dle Jandy. 

segment pohyb P L

Trup flexe 2

extenze thorakální 2

extenze lumbální 3 +

Pánev elevace 1 1 +

Kloub kyčelní flexe 3 - 4

extenze 3 - 3

extenze m. gluteus maximus 3 - 3

addukce 3 - 4 +

abdukce 3 - 4 +

zevní rotace 2 - 2 +

vnitřní rotace 2 2 +

Kolenní kloub flexe 2 3

extenze 2 3
Kloub 
hlezenní 

plantární flexe m. triceps 
surae 3 - 4

plantární flexe m. soleus 3 - 4

supinace s dorzální flexí 2 4

supinace v plantární flexi 2 4

plantární pronace 2 - 4

Prsty flexe 3 4

extenze 3 4

Palec flexe 2 4

extenze 2 4

Tabulka č. 6 – Orientační vyšetření svalové síly

St. 5 – Sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor.

St. 4 – Testovaný sval dokáže překonat středně velký odpor v plném rozsahu pohybu.

St. 3 – Sval dokáže v plném rozsahu pohybu překonat odpor zemské tíže (pohyb proti 

gravitaci).

St. 2 – Sval je schopen vykonat pohyb v plném rozsahu s vyloučením zemské tíže.

St. 1 – Je patrný stah svalu při pokusu o pohyb.
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St. 0 – Při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu.

3.3.9 Vyšetření HSS

Test bráničního lisu ukázal na insuficienci HSS.

3.3.10 Vyšetření hypermobility dle Jandy

Rozsahy byly ve všech zkouškách fyziologické, vyšetření hypermobilitu neprokázalo.

3.3.11 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy

Flexe šíje: Pohyb začíná mírným předsunem hlavy, poté je dokončen obloukovitou 

flexí. 

Flexe trupu: Pacient nebyl schopný pohyb provést v plném rozsahu. 

Klik: Při pohybu dochází k zevní rotaci dolního úhlu L lopatky, výrazné addukci P 

lopatky směrem k páteři a následné elevaci P lopatky. 

Abdukce ramenního kloubu: PHK – pohyb je prováděn s výraznou elevací ramenního 

kloubu, při které se zapojuje m. trapezius. Zde dolní úhel lopatky zevně rotuje. 

LHK – pohyb je simulován addukcí lopatky směrem k páteři. Při pohybu 

nedochází k rotaci dolního úhlu lopatky. Pohyb je prováděn s výraznou elevací 

ramenního kloubu, při které se zapojuje m. trapezius. Zde dolní úhel lopatky zevně 

rotuje. 

Abdukce kyčelního kloubu: U obou DK dochází k zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Výrazně se zapojují paravertebrální svaly v Th páteři, které elevují pánev.

Extenze kyčelního kloubu: PDK – zde se jako první zapojují paravertebrální svaly v Th 

páteři, následuje aktivace m. gluteus maximus a ischiocrurálních svalů.

LDK – jako první se zapojují m. gluteus maximus a ischiocrurálními svaly. Poté 

se aktivují paravertebrální svaly v Th páteři oboustranně. 

3.3.12 Vyšetření úchopů dle Véleho

Na LHK pacient zvládl bez problému všechny požadované úchopy. Při testování PHK 

se objevoval třes, který znesnadňoval sebrání předmětu. Jednotlivé úchopy kromě 

cigaretového byly pevné.
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3.3.13 Vyšetření dechového stereotypu

Dech je mělký s frekvencí 20 za minutu. Největší pohyb se objevuje v dolní hrudní 

oblasti.

3.3.14 Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Paravertebrální svaly:

Kůže – skin drag špatně protažitelný v oblasti L páteře. 

Podkoží – Kiblerova řasa nejde oboustranně nabrat v oblasti L páteře.

Fascie – posunlivost fascií je omezená směrem kaudálním i kraniálním oboustranně.

Svaly – v oblasti obou m. quadratus lumborum jsou TrPs, svaly jsou v hypotonii. 

Trapézové svaly a mm. levatores scapulae:

Kůže v této oblasti je dobře protažitelná. Kiblerova řasa lze lehce nabrat. Fascie jsou 

hůře posunlivé. Je patrná hypotonie v těchto svalech pravostranně. 

Mm. sternocleidomastoidei:

Oboustranně jsou svaly normotonu.

Horní končetiny:

Oboustranně je ve svalech normotonus, nevyskytuje se spasticita.

Dolní končetiny:

Nevyskytuje se spasticita. 

3.3.15 Speciální testy

Barthelův test základních všedních činností (ADL – Activities of Daily Living), viz 

příloha č. 5

Mini - Mental State Examination (MMSE), viz příloha č. 6
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3.3.16 Závěr vstupního vyšetření: 

Pacient s roztroušenou sklerózou zvládá samostatný stoj. Ve kterém vydrží 

pouze omezenou dobu, několika minut. Při vyšetření aspekcí bylo markantní flekční 

postavení trupu a výškově asymetrické postavení těla, které se odvíjelo od 

haperextenzního postavení L kolene. Celá levá polovina těla tedy byla celkově výše –

pánev, lopatka i rameno. Hlava byla ukloněna doprava. To může být způsobeno 

hyperextenzí L kolenního kloubu vyšetřenou při pohledu zepředu. Při tomto pohledu 

byla výšková asymterie stejně patrná. Aspekcí byla dále vyšetřena páteř, kde byl zjištěn 

neplynulý oblouk bederní lordózy. Bylo zde patrné výrazné zalomení a hyperlordóza, 

kterému napovídalo i vyklenutí břišní stěny při pohledu zepředu a zboku. Dynamické 

zkoušky páteře byly pouze orientační. Omezený rozsah je však patrný všemi směry. 

Výrazná asymetrie byla patrná i při pohledu na lopatky. P lopatka nebyla fixována 

k páteři a byl zvýrazněn její dolní úhel.  Pohledem zboku byl patrný náklon celého těla 

dopředu. Aspekcí jsem předpokládala výrazné zatížení levé poloviny těla, což se stojem 

na dvou vahách neprokázalo. Váha těla sice byla více na levé polovině těla, avšak stále 

fyziologická. Vyšetřením stoje pomocí Rhombergova testu se prokázala nestabilita ve 

stoji.

Chůze byla možná pouze s čtyřkolovým chodítkem a na omezenou vzdálenost. I 

zde bylo vidět výrazný stranový rozdíl. Levá dolní končetina měla lépe zachovaný 

chůzový stereotyp. Pravá DK byla ve výrazné zevní rotaci v kyčelním kloubu, které se 

udrželo až k chodidlu. V době, kdy byla stojná noha pravá, byl krok zkrácen. Nebyl 

patrný odval P chodidla a toto suploval cirkumdukcí, která však vycházela až z Th 

páteře. Váha těla byla výrazně přenesena na HKK. 

Vyšetření hlavových nervů potvrdilo anamnézu. Byla poškozená zraková 

ostrost, nacházela se skandovaná řeč. Na HKK se ukázalo pouze snížení tricipitového 

reflexu na PHK. Zánikové jevy byly pozitivní pouze PHK. Mozečkové funkce na PHK 

byly porušené. Reflexy na břiše byly nevýbavné. Na DKK byly pozitivní zánikové jevy, 

iritační pouze Babinskiho, dále Oppenheim a Chaddockův pouze na PDK, stejně jako 

taxe. Hluboké čití bylo porušeno na DKK i HKK.

Kloubní vůle byla až na klouby nohy volná. Goniometrie a antropometrie 

neprokázali žádné nefyziologické stavy.
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Orientační vyšetření svalové síly ukázalo na sníženou svalovou sílu ve všech 

testovaných svalech. Nejvíce oslabené na trupu byly flexory a extenzory trupu, které 

byli schopny pohyb provézt s vyloučením gravitace. Nejvíce oslabené byli elevátory 

pánve, ve kterých se objevoval pouze záškub. U kyčelních kloubů výrazného oslabení 

dosáhly zevní i vnitřní rotátory, které také nedokázaly překonat gravitaci. Stejně na tom 

byly svaly P kolene. P hlezenní kloub byl nejvíce oslaben do inverze s dorzální a 

plantární flexí, kde musela být také vyloučená gravitace. Ostatní testované svaly byly 

schopné gravitaci překonat ne však proti značnému odporu. Test bráničního lisu ukázal 

výraznou insuficienci HSS.

U pohybových stereotypů došlo k přestavbě pohybových stereotypů. U kliku a 

abdukce ramen byla patrná horší PHK. Klik byl proveden s elevací a addukcí P lopatky, 

která se objevila i u stereotypu abdukce ramen. LHK se při abdukci elevovala. Abdukce 

kyčelních kloubů byla u obou DK provázená zevní rotací a elevací pánve pomocí Th 

paravertebrálních svalů. 

Vyšetření reflexních změn ukázalo zhoršené vlastnosti kůže a fascií v oblasti 

paravertebrálních svalů. Kiblerova řasa byla hůře nabratelná pouze v bederní oblasti. 

Svaly v této oblasti byly v hypotonii s TrPs. Dále byla pravostranná hypotonie v oblasti 

lopatky. Spasticita nebyla patrná.

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán

Krátkodobý plán:

- uvolnění fascií v oblasti paravertebrálních svalů

- udržení, případně zvýšení svalové síly končetin a trupu

- stimulace propriocepce

- nácvik taxe

- aktivace hluboké stabilizačního systému páteře

- korekce stoje

- zlepšení chůzového mechanismu a nácvik odvíjení chodidel

- zlepšení dechového stereotypu

- nácvik každodenních činností a jemné motoriky PHK s využitím ergoterapie

Dlouhodobý plán:

- procvičování úchopů a jemné motoriky s využitím ergoterapie
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- udržení svalové síly na HKK i DKK

- trénink stoje a chůze

- udržení soběstačnosti

- edukace pacienta k autoterapii

- začlenění se do klubu pro pacienty s RS – ROSKA

3.5 Průběh terapie

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1 (15. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Pacient se cítí dobře. Těší se na rehabilitační cvičení, o které si sám 

ochotně říká. 

- objektivně: Před mou návštěvou byl v pokoji psycholog. Když jsem přišla, 

pacient se usmíval. Na pravé polovině těla byl znatelný třes a řeč byla 

skandovaná. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- odebrat anamnézu

- vstupní kineziologické vyšetření

- nácvik a korekce chůze

Návrh terapie:

- provedení vstupního kineziologického rozboru

- příprava pacienta na nácvik chůze, mobilizace kloubů nohy, proprioceptivní 

stimulace pomocí masážního míčku (ježek), odvíjení chodidel na nestabilních 

plochách vsedě

Provedení:

- odebrání anamnézy a vstupního kineziologického vyšetření
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Závěr:

Cíl dnešní terapeutické jednotky jsem nesplnila. Byly nutné časté přestávky mezi 

jednotlivými vyšetřeními. Po odebrání vstupního kineziologického vyšetření byl pacient 

značně unaven, proto jiná terapie nebyla provedena.

3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 (16. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Pacient se dobře vyspal, těší se na rehabilitaci. Na nic si nestěžuje. 

Dnes se unaven necítí.

- objektivně: Pacient se opět usmívá. Vypadá odpočatě. Dnes není patrný třes.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- dechová cvičení, aktivace bránice

- posílení HSS

- nácvik sedu

- nácvik chůze

- nácvik odvíjení chodidel od podložky

- snaha začlenit pacienta do spolupráce s využitím autoterapie

Návrh terapie:

- korekce chůze během přesunů do tělocvičny

- lokalizované dýchání, nácvik dechové vlny

- mobilizace kloubů nohy jako nezbytná příprava periferie pro nácvik chůze

- korigovaný sed

- LTV s využitím nestabilních ploch

- edukace k autoterapii s využitím overballu

Provedení: 

- úprava délky kroku, napřímení trupu během chůze s chodítkem

- vědomě lokalizované dýchání pod moje dlaně

- při dechové vlně jsem manuálním kontaktem na spodních žebrech pomáhala 

pohybu

- nácvik sedu na gymballu s využitím opory o žebřiny
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- nácvik sedu na gymbaluu s využitím opory o žebřiny s vyloučením zrakové 

kontroly 

- mobilizace kloubů nohy

- sed na lehátku chodidla, zvedání pat od podložky, odlepování špiček od 

podložky 

- v sedu nácvik odvíjení chodidel od podlahy, nejdříve pasivně poté aktivně

Autoterapie: 

- leh na zádech - overball pod kolena, protlačování pomocí izometrické kontrakce 

svalů DKK

- leh na boku DKK pokrčené overball mezi kolena, stlačování pomocí 

izometrického posilování svalů DKK, pak totéž na druhém boku

- leh na boku, posilování flexorů kyčelního a kolenního kloubu, pomocí sunutí 

pokrčené DK v kolenním a kyčelním kloubu po podložce směrem k trupu

Závěr: Terapeutický cíl se podařilo splnit. Počet opakování byl omezen třesem v PDK. 

Nejprve jsem chtěla k nácviku odvíjení chodidel použít nestabilní plochu, ta byla však 

příliš obtížná pro pacienta. Odpoledne následovala ergoterapeutická jednotka, kde 

pacient trénoval kognitivní funkce na počítači. 

3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 (17. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Dnes se pacient špatně vyspal, byl již od 3 hodin vzhůru. Cítí velké 

bolesti v bederní oblasti, více vpravo.

- objektivně: Po konzultaci s lékařem byly podány farmaka proti bolesti 

(novalgin) a přidán kontinuální ultrazvuk na 5 minut, na oblast bederní páteře. 

Pacient vypadá vyčerpaně.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- zmírnění bolestí bederní páteře, ovlivnění TrP

- uvolnění fascií v bederní oblasti

- cvičení rovnováhy

- korekce stoje

- nácvik chůze
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- ultrazvuk

Návrh terapie:

- korekce chůze během přesunu do tělocvičny

- Kiblerova řasa, protažení bederních fascií dle Lewita

- relaxační metoda míčkování na oblast bederní části páteře

- protažení paravertebrálních svalů 

- LTV s využitím nestabilních ploch a žebřin

- kontinuální ultrazvuk po domluvě s lékařem

Provedení: 

- úprava délky kroku, korekce šířky baze během chůze na cvičebnu

- protažení zádové fascie kaudálním a kraniálním směrem

- presura TrP pomocí míčků

- uvolnění paravertebrálních svalů s využitím overballu, sed na paty, předklon 

přes overball umístěný pod břicho a aktivní protažení svalů pomocí vzpažených 

HKK

- stimulace chodidel pomocí masážního míčku (ježka)

- cviky na udržení nožní klenby, sed na židli trénink odvíjení chodidel – zvedání 

pat od podložky, odlepování špiček od podložky, „píďalka“ pomocí přitahování 

prstů posouváme chodidla dopředu a zpět

- nácvik SMS v odlehčení s využitím balančních ploch vsedě 

- korekce stoje s oporou o žebřiny

Závěr: Terapeutický cíl se podařilo splnit. Počet opakování byl omezen třesem v PDK. 

Mezi jednotlivými cviky jsme dělali přestávky, aby si pacient odpočinul. Odpoledne 

pacient jezdil 2 minuty na rotopedu a poté následovalo cvičení s fyzioterapeutkou, kde 

se zaměřili na kondiční cvičení. Pacient ve volné chvíli cvičí doporučené cviky z druhé 

terapeutické jednotky.

3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 (20. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Bolesti v bederní oblasti přetrvávají, opět podána farmaka proti 

bolesti (novalgin). Přes víkend si pacient odpočinul. 
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- objektivně: Terapie ze 17. 1. byla příliš náročná. Pacient nebyl o víkendu 

schopen žádného cvičení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- zmírnění bolestí bederní páteře, ovlivnění TrP

- uvolnění fascií v bederní oblasti, protažení m. iliopsoas

- nácvik korigovaného sedu

- nácvik chůze

- nácvik stoje

- ultrazvuk

- začlenění pacienta do spolupráce pomocí autoterapie

Návrh terapie:

- korekce chůze cestou do tělocvičny s chodítkem

- Kiblerova řasa, protažení bederních fascií dle Lewita

- relaxační metoda míčkování na oblast bederní páteře

- protažení paravertebrálních svalů 

- AGR na m. iliopsoas

- LTV s využitím gymballu 

- korekce stoje s oporou o žebřiny

- kontinuální ultrazvuk

- edukace k autoterapii s využitím overballu

Provedení: 

- napřímení trupu během přesunu na cvičebnu

- protažení zádové fascie kaudálním a kraniálním směrem

- presura TrP pomocí míčků

- uvolnění paravertebrálních svalů s využitím overballu, sed na paty, předklon 

přes overball umístěný pod břicho a aktivní protažení svalů pomocí vzpažených 

HKK

- protažení m. iliopsoas vleže na zádech, VP shodná s vyšetřením zkrácených 

svalů dle Jandy 

- korigovaný sed na gymballu, postrky

- nadzvedávání střídavě jedné a druhé DK v sedu na gymballu
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- korekce stoje s oporou o žebřiny, napřímení trupu, úprava šířky baze

Autoterapie: 

- sed overball mezi dlaně HKK předpažené, izometrické posilování prsních svalů 

stlačováním overballu

- sed overball mezi dlaně, posilování flexorů ramenního kloubu předpažováním

- sed overball mezi dlaně HKK vzpažené, posilování extenzorů loketního kloubu 

skrčováním loketních kloubů

Závěr: Terapeutický cíl se podařilo splnit. Pacient má chuť cvičit a sám si přidává 

opakování. Nepřizná, že je unaven. Odpoledne následovala ergoterapeutická jednotka, 

která byla zaměřena na trénink jemné motoriky (přebírání korálků, hlavolamy).

3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 (21. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Bolesti bederní páteře stále přetrvávají, nejvíce jsou po ránu. Po 

podání analgetik novalginu cítí pacient úlevu. 

- objektivně: Pacient vypadá odpočatě. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- uvolnění fascií v bederní oblasti, ovlivnění TrP

- posilování oslabených trupových svalů 

- nácvik stoje 

- cvičení rovnováhy

- ultrazvuk

Návrh terapie:

- protažení bederních fascií dle Lewita

- relaxační metoda míčkování na oblast bederní páteře

- posilování m. quadratus lumborum a mm. obliqui abdominis pomocí PNF dle 

Kabata

- mobilizace kloubů nohy dle Lewita jako nutná příprava pro nácvik stoje

- LTV s využitím žebřin, balančních podložek a gymballu

- kontinuální ultrazvuk



42

Provedení: 

- protažení bederních fascií kaudálním a kraniálním směrem

- presura TrP pomocí míčků

- posilovací techniky z PNF na pánev pro m. quadratus lumborum a mm. obliqui 

abdominis vleže na boku

- mobilizace os calcaneus, plantární, dorzální vějíř, mobilizace metatarzů

- kontrola korigovaného sedu na gymballu, poté postrky

- sed na lehátku, nohy položené na balančních podložkách, píďalky

- korekce stoje u žebřin, poté přenášení váhy na jednu, druhou končetinu a na 

špičky, na paty

Závěr: Terapeutický cíl se podařilo splnit. Pacient ochotně cvičí. Dnes si na závěr chtěl 

zkusit trampolínu. Bylo velmi náročné se na ni dostat. Pacient pouze stál, jiná cvičení 

nebyla prováděna. Odpoledne jezdil na rotopedu a cvičil doporučené cviky.  

3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 (22. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Bolesti téměř odezněli. Již pacienta neomezují. 

- objektivně: Pacient se dobře vyspal. Usmívá se a těší se na cvičení. Rád by dnes 

zkusil schody.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- posilování trupových svalů

- stimulace chodidel

- nácvik odvíjení chodidel

- nácvik chůze

- chůze po schodech

- ultrazvuk na oblast bederní páteře

Návrh terapie:

- posilování m. quadratus lumborum a mm. obliqui abdominis pomocí PNF dle 

Kabata

- mobilizace kloubů nohy dle Lewita, jako součást stimulace chodidel

- stimulace chodidel využitím masážního míčku (ježka)
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- LTV s využitím nestabilních ploch a oporou o žebřiny

- chůze po schodech s oporou o dva terapeuty

- kontinuální ultrazvuk

Provedení: 

- posilování pomocí diagonál na pánev

- mobilizace os calcaneus, plantární, dorzální vějíř, mobilizace metatarzů

- sed na lehátku masážní ježek pod chodidlo, válení ježka dopředu, dozadu

- stoj u žebřin na různých úrovních nestabilních ploch

- korekce stoje s postrky, poté zvedání jedné a druhé DK

- chůze po schodech, pacient jednou HK drží zábradlí, druhou HK je jištěn 

terapeutkou, druhá terapeutka jde za pacientem, po schodech nahoru chůze 

střídavá, po schodech dolu přísunem

Závěr: Terapeutický cíl se podařilo splnit. Pacient na schodech ušel půl patra. Na 

odpolední ergoterapeutické jednotce pacient prováděl nácvik psaní PHK. Byla použita 

speciálně upravená tužka, k lepšímu úchopu. Odpoledne již necvičil, cítil se unaveně.

3.5.7 Terapeutická jednotka č. 7 (23. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Pacient dobře spal celou noc se nevzbudil. Cítí se plný síly. 

- objektivně: Na pokoji je dobrá nálada, všichni mají chuť cvičit.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- trénink taxe na pravé HK i DK

- stimulace chodidel

- posilování m. quadratus lumborum a mm. obliqui abdominis

- nácvik korigovaného sedu

- nácvik chůze

- elektroterapie

- zapojení pacienta do terapie pomocí autoterapie

Návrh terapie:

- korekce chůze cestou na cvičebnu
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- pokládání ukazováku PHK na části těla a palce PDK na body na podlaze

- mobilizace kloubů nohy dle Lewita

- využití masážního míčku (ježka) 

- posilování pomocí PNF dle Kabata

- LTV s využitím gymballu

- kontinuální ultrazvuk

- edukace k autoterapii

Provedení: 

- úprava zevní rotace PDK během chůze na cvičebnu

- pokládání ukazováku PHK na nos, ušní boltce, bradu a oční víčko nejdříve 

s otevřenýma poté se zavřenýma očima, palec PDK pokládán na body na 

podlaze, které byly v dosažitelné vzdálenosti

- mobilizace os calcaneus, plantární, dorzální vějíř, mobilizace metatarzů

- sed na lehátku masážní ježek pod chodidlo, válení ježka dopředu, dozadu

- posilovací techniky z PNF na pánev pro m. quadratus lumborum a mm. obliquii 

abdominis vleže na boku

- korigovaný sed na gymballu, pohyby pánví doprava, doleva, dopředu, dozadu, 

pomalé pérování na míči nakonec postrky 

Autoterapie:

- leh na zádech, posilování abduktorů kyčelního kloubu pomocí unožování

- leh na zádech, posilování m. triceps surae prošlapováním overballu umístěného 

pod špičkou nohy a zapřeného o čelo postele

- leh na břiše, HKK do svícnu, nadzvedat dlaně od podložky pro posilování 

zádových svalů

Závěr: Terapeutický cíl se podařilo splnit. Pacient byl na gymballu šikovný a postrky 

byl schopný vyrovnat s minimálním vychýlením trupu. Odpoledne pokračoval ve 

cvičení s fyzioterapeutkou a jezdil na rotopedu. 

3.5.8 Terapeutická jednotka č. 8 (24. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Pacient dobře spal. Těší se na cvičení. 
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- objektivně: Pacient vypadá unaveně.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- dechová fyzioterapie

- posilování m. quadratus lumborum a mm. obliquii abdominis

- cvičení ve vzporu klečmo

- cvičení v korigovaném sedu

- zadání série cviků na doma

- elektroterapie

Návrh terapie:

- lokalizované dýchání

- nácvik správné dechové vlny

- posilování pomocí PNF dle Kabata

- cvičení ve vzporu klečmo s odlehčováním končetin

- LTV s využitím gymballu

- kontinuální ultrazvuk

Provedení: 

- leh na lehátku DKK pokrčené, manuální kontakt nejprve na břiše, poté na

spodních žebrech a nakonec na klíčních kostech

- při dechové vlně jsem manuálním kontaktem na spodních žebrech pomáhala 

pohybu

- posilovací techniky z PNF na pánev pro m. quadratus lumborum a mm. obliquii 

abdominis vleže na boku 

- k autoterapii přidáno cvičení ve vzporu klečmo, kolena na šířku pánve, směřují 

kolmo na kyčelní klouby, dlaně na šířku trupu, směřují kolmo na ramenní 

klouby, fixace trupu a postupné odlehčování jedné a druhé HK, poté 

odlehčování jedné a druhé DK se současnou stabilizací trupu

Závěr: Terapeutický cíl se nepodařilo splnit. Pacient byl unaven. Při snaze o sed na 

gymballu se objevil třes. Cviky z autoterapie byly provedeny správně. Pacient si je 

všechny pamatuje. 
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3.5.9 Terapeutická jednotka č. 9 (27. 1. 2014)

Status presens:

- subjektivně: Pacient je od 4:30 vzhůru, špatně spal.

- objektivně: Pacient je stále v dobré náladě a ochotně spolupracuje.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

- výstupní kineziologický rozbor

- cvičení ve vzporu klečmo

- instruktáž k autoterapii

- ultrazvuk

Návrh terapie:

- výstupní kineziologický rozbor

- cvičení ve vzporu klečmo

- instruktáž k autoterapii

- kontinuální ultrazvuk

Provedení: 

- výstupní kineziologický rozbor: vyšetření stoje, chůze, neurologické vyšetření, 

antropometrie, vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní, vyšetření kloubní vůle, 

vyšetření dynamiky páteře, zkrácených svalů, svalové síly, vyšetření HSS, 

hypermobility, základních hybných stereotypů dle Jandy, dechových stereotypů, 

úchopů dle Véleho a vyšetření reflexních změn dle Lewita

- vzpor klečmo, postupné odlehčování jedné a druhé HK, poté odlehčování jedné 

a druhé DK trup se při tom minimálně vychyluje

- ke cvikům na doma jsem dále doporučila korigovaný sed na gymballu, který 

jsme během terapií často trénovali

Závěr: Terapeutický cíl se podařilo splnit. Věřím, že pacient doporučené cviky bude 

sám doma provádět. Kvůli náročnosti odebírání výstupního kineziologického rozboru 

byl cíl dnešní terapeutické jednotky zkrácen.
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3.6 Výstupní kineziologické vyšetření

Výstupní kineziologický rozbor byl proveden po absolvování 9 společných terapií, při 

poslední návštěvě dne 27. 1. 2014.

3.6.1 Aspekce

STOJ – pacient stojí samostatně. Mezi jednotlivými pohledy nebyla nutná přestávka. 

Pacient neměl pocit nejistoty. Nebylo nutné se přidržovat.

pohled zezadu:

- paty symetrické

- širší baze 

- mírné valgozní postavení kotníků LDK

- Achillovy šlachy a lýtka na obou DK symetrické

- podkolenní a subgluteální rýhy na LDK výš, stranový rozdíl není tak patrný 

- SIPS, přetrvává stranová asymetrie, došlo však ke zmenšení rozdílu

- vyhlazení zalomení bederní lordózy 

- prominence mediálního okraje P lopatky a jeho současné oddálení od páteře 

- ramena jsou výškově symetrická

- hlava ve středu osy těla 

Pohled zepředu:

- širší baze

- chodidla jsou od středové osy symetricky vzdálená

- příčné i podélné klenby oploštělé, více vlevo (prostor pro půlku článku prstu)

- L kotníky v mírném valgozním postavení

- hyperextenze L kolene

- kontury stehen symetrické

- L SIAS výš, není již tak znatelný výškový rozdíl mezi P a L stranou

- břišní stěna mírně vyklenutá

- umbilikulus uchýlen doleva

- thorakobrachiální trojúhelník na pravé straně výraznější

- ramena jsou výškově symetrická

- hlava ve středu osy těla

Pohled zboku:
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- LDK v hyperextenzi v koleni

- SIPS výš než SIAS

- lehce zvýrazněná lordóza v oblasti beder

- mírná protrakce ramen

- trup nakloněn vpřed, ramenní klouby směřují nad nárty

- HKK v semiflexi v loketních kloubech

- předsunuté držení hlavy

Vyšetření pánve:

- SIPS L výš

- SIAS L výš

- bilaterálně SIAS níže než SIPS (došlo však ke znatelnému zmenšení rozdílu)

Trendelenburgův test: nevyšetřován z důvodu neschopnosti stát na jedné DK

Rhomberg I – stabilní, nedocházelo ke hře šlach

Rhomberg II – hra šlach, vychýlení osy těla do stran

Rhomberg III – hra šlach, vychýlení osy těla do stran

Stoj na dvou vahách: LDK = 42 kg, PDK = 38 kg. 

Vyšetření stoje na špičkách a na patách nebylo provedeno. Pacient modifikovaný stoj 

nesvede.

CHŮZE – vyšetřováno ve čtyřkolovém nízkém chodítku.

- mírná zevní rotace P chodidla

- hyperextenze L kolenního kloubu

- délka kroku symetrická 

- P chodidlo došlapuje na celou plosku, při odrazu je patrná snaha o odvíjení 

přes špičku 

- L chodidlo se správně odvíjí i došlapuje

- PDK pohyb vychází z oblasti Th páteře, kde je značná substituce 

paravertebrálních svalů, které přebírají funkci m. quadratus lumborum a elevují 

pánev

- trup napřímený, HKK nenesou váhu těla
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Modifikace chůze: Chůze vzad, po špičkách a po patách nelze z důvodu neschopnosti 

pohyb vykonat. 

3.6.2 Neurologické vyšetření

HLAVOVÉ NERVY

Během terapie nenastaly žádné změny od odebrání vstupního kineziologického rozboru 

dne 15. 1. 2014.

KRK – pohyblivost hlavy není bolestivá a je volná všemi směry 

HKK – není žádné patologické držení

šlachové reflexy: 

- bicipitový: na obou HK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

- styloradiální: na obou HK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

- tricepsový: na obou HK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

- flexorů prstů: na obou HK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

zánikové jevy:

- jev Mingazziniho: BPN

- jev Dufourův: BPN

iritační jevy:

- jev Justerův: na obou HK BPN

mozečkové funkce: 

- taxe: na PHK BPN pohyb je však prováděn pomaleji, na LHK BPN

- diadochokinesis: PHK zaostává za LHK

- Stewartova – Holmesova zkouška: BPN

BŘICHO

reflexy:

- epigastrický: nevýbavný

- mesogatrický: nevýbavný
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- hypogastrický: nevýbavný

- sumační: nevýbavný

DKK 

šlachové reflexy: 

- patelární: na LDK st. 3 fyziologický reflex, PDK st. 4 hyperreflexie dle Véleho

- Achillovy šlachy: na obou DK st. 3 fyziologický reflex dle Véleho

zánikové jevy:

- jev Mingazziniho: mírný pokles LDK, výrazný pokles PDK

iritační jevy extenční:

- jev Babinskiho: na obou DK pozitivní

- jev Vítkův: BPN

- jev Oppenheimův: LDK BPN, PDK pozitivní

- jev Chaddockův: BPN

iritační jevy flekční:

- jev Rossolimův: BPN

mozečkové funkce: 

- taxe: BPN

PÁTEŘ

- manévr Lasségueův: BPN

ČITÍ

povrchové čití: schopnost rozeznat doteky, teplo, chlad BPN

hluboké čití: 

- polohocit: 

PHK – snížená schopnost propriocepce
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LHK - BPN

PDK, LDK – snížená schopnost propriocepce

- pohybocit:

PHK, LHK – BPN

PDK – snížená schopnost propriocepce

LDK – BPN

3.6.3 Antropometrie

Segment PHK LHK

Horní končetina 87 cm 87 cm

Paže + předloktí 63 cm 63 cm

Paže 33 cm 33 cm

Předloktí 30 cm 30 cm

Ruka 24 cm 24 cm
Tabulka č. 7 – Antropometrické vyšetření horních končetin, délkové rozměry

Segment PHK LHK

Střed paže 29 cm 29 cm

Loketní kloub 26 cm 26 cm

Předloktí 28 cm 28 cm

Zápěstí 17 cm 17 cm
Tabulka č. 8 – Antropometrické vyšetření horních končetin, obvody

Segment PDK LDK
DK, anatomická 
délka 87 cm 87 cm

DK, funkční délka 100 cm 100 cm
DK, umbilikální 
délka 109 cm 109 cm

Stehno 45 cm 45 cm

Bérec 42 cm 42 cm
Tabulka č. 9 – Antropometrické vyšetření dolních končetin, délkové rozměry

Segment PDK LDK

Stehno 53 cm 53 cm

Lýtko 39 cm 39 cm

Kolenní kloub 36 cm 36 cm

Kotníky 28 cm 28 cm
Tabulka č. 10 - Antropometrické vyšetření dolních končetin, obvody
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3.6.4 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní

Rozsahy v kloubech nebyly omezeny, pacient dosahoval aktivně i pasivně 

fyziologických rozsahů ve všech kloubech.

3.6.5 Vyšetření kloubní vůle 

Vyšetření neodhalilo žádné omezení v kloubech těla.

3.6.6 Vyšetření dynamiky páteře

Vyšetření dynamiky páteře bylo provedeno pouze orientačně z důvodu nestability. 

Rozvíjení páteře je omezeno do flexe, extenze a lateroflexe v hrudní páteři. Pro bederní 

páteř nebylo možné test provézt.

3.6.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

m. iliopsoas: na obou stranách st. zkrácení 1

Ostatní svaly nebyly zkráceny.

3.6.8 Orientační vyšetření svalové síly

Svalová síla HKK je vyhovující. 

Byly použity výchozí polohy ze svalového testu dle Jandy. 

segment pohyb P L

Trup flexe 2

extenze thorakální 2

extenze lumbální 4

Pánev elevace 1 + 1 +

Kloub kyčelní flexe 3 4

extenze 3 4

extenze m. gluteus maximus 3 - 3 +

addukce 3 - 4 +

abdukce 3 - 4 +

zevní rotace 2 - 2 +

vnitřní rotace 2 2 +

Kolenní kloub flexe 2 4

extenze 2 3
Kloub 
hlezenní 

plantární flexe m. triceps 
surae 3 - 4

plantární flexe m. soleus 3 - 4

supinace s dorzální flexí 2 4

supinace v plantární flexi 2 4
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plantární pronace 2 - 4

Prsty flexe 3 4

extenze 3 4

Palec flexe 2 4

extenze 2 4

Tabulka č. 11 – Orientační vyšetření svalové síly

St. 5 – Sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor.

St. 4 – Testovaný sval dokáže překonat středně velký odpor v plném rozsahu pohybu.

St. 3 – Sval dokáže v plném rozsahu pohybu překonat odpor zemské tíže (pohyb proti 

gravitaci).

St. 2 – Sval je schopen vykonat pohyb v plném rozsahu s vyloučením zemské tíže.

St. 1 – Je patrný stah svalu při pokusu o pohyb.

St. 0 – Při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu.

3.6.9 Vyšetření HSS

Test bráničního lisu ukázal na insuficienci HSS.

3.6.10 Vyšetření hypermobility dle Jandy

Rozsahy byly ve všech zkouškách fyziologické. 

3.6.11 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy

Flexe šíje: Pohyb začíná mírným předsunem hlavy, poté je dokončen obloukovitou 

flexí. 

Flexe trupu: Pacient nebyl schopný pohyb provést v plném rozsahu. 

Klik: Při pohybu dochází k zevní rotaci dolního úhlu L lopatky, výrazné addukci P 

lopatky směrem k páteři a následné elevaci P lopatky. 

Abdukce ramenního kloubu: PHK – pohyb je prováděn s elevací ramenního kloubu, při 

které se zapojuje m. trapezius. Zde dolní úhel lopatky zevně rotuje.

LHK – pohyb je simulován addukcí lopatky směrem k páteři. Při pohybu 

nedochází k rotaci dolního úhlu lopatky. 
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Abdukce kyčelního kloubu: U obou DK dochází k zevní rotaci v kyčelním kloubu. 

Přetrvává zapojení paravertebrálních svalů v Th páteři, které elevují pánev.

Extenze kyčelního kloubu: PDK – zde se jako první zapojují paravertebrální svaly v Th 

páteři, následuje aktivace m. gluteus maximus a ischiocrurálních svalů.

LDK – jako první se zapojují m. gluteus maximus a ischiocrurálními svaly. Poté 

se aktivují paravertebrální svaly v Th páteři oboustranně. 

3.6.12 Vyšetření úchopů dle Véleho

LHK pacient zvládl bez problému všechny požadované úchopy. Třes v PHK nebyl tak 

výrazný jako při vstupním kineziologickém rozboru a dovoloval kvalitnější provedení 

úchopů. Cigaretový úchop byl s testovaných stále nejslabší, došlo však ke zlepšení 

stisku.

3.6.13 Vyšetření dechového stereotypu

Typ dechového stereotypu je stále dolní hrudní, frekvence se nezměnila.

3.6.14 Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Paravertebrální svaly:

Kůže – během terapií došlo ke zlepšení protažitelnosti kůže v L páteři, stále však skin 

drag v této oblasti vázne

Podkoží – kiblerova řasa v oblasti L páteře je hůře uchopitelná.

Fascie – posunlivost fascií směrem kraniálním je volná. Směrem kaudálním je 

posunlivost tužší více vpravo. Došlo k výraznému uvolnění oproti vstupnímu vyšetření.

Svaly – hypotonie m. quadratus lumborum přetrvává, TrPs se podařilo částečně 

ovlivnit. 

Trapézové svaly a mm. levatores scapulae:

Kůže v této oblasti je dobře protažitelná. Kiblerova řasa lze lehce nabrat. Fascie jsou 

lehce posunlivé. Mírná hypotonie těchto svalů je oboustranná, více vpravo. 

Mm. sternocleidomastoidei:

Oboustranně jsou svaly v normotonu.
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Horní končetiny:

Oboustranně je ve svalech normotonus, nevyskytuje se spasticita.

Dolní končetiny:

Nevyskytuje se spasticita. 

3.6.15 Speciální testy

Barthelův test základních všedních činností (ADL – Activities of Daily Living) a Mini –

Mental State Examination (MMSE) se neliší od vstupního kineziologického rozboru.

3.6.16 Závěr výstupního vyšetření

Pacient během terapií získal větší jistotu stoje, což prokázalo i vyšetření. Nyní 

dokáže po delší dobu stát bez nutnosti přidržování se chodítka. Během pobytu v léčebné 

rehabilitaci se vyrovnala opěrná baze DK. Není již tak patrná zevní rotace a stranová 

asymetrie. Chodidla jsou pro větší stabilitu více vzdálena. Podélné i příčné klenby obou 

DK jsou oploštěné. Přetrvává stranová asymetrie, která se projevuje od hyperextenze L 

kolene a pokračuje výškovou asymetrií subgluteálních rýh, SIPS i SIAS. Levá polovina 

těla je výš než pravá. V oblasti ramenních pletenců, se asymetrie vyrovnává. Křivka 

bederní lordózy je plynulá. Hlava v protrakci, ve středu osy těla. Břišní stěna je mírně 

vyklenutá, umbilikulus uchýlen doleva. Trup se vychyluje dopředu mimo osu těla. 

Ramenní klouby směřují nad nárty.

Pacient k chůzi využívá chodítko, přetrvává substituce paravertebrálních svalů 

k elevaci pánve. Při pohybu se zvýrazňuje zevní rotace P chodidla. Dále přetrvává 

hyperextenze L kolenního kloubu. Chodidlo PDK došlapuje na celou plosku. Trup je při 

pohybu napřímen, délka kroku je symetrická. 

Z neurologického vyšetření je nejvýraznější skandovaná řeč. Zánikové jevy na 

HKK i DKK pozitivní. Iritační jevy na HKK BPN, na DKK je pozitivní pouze 

Babinskyho. Taxe na PHK byla prováděna s větší opatrností, výsledek byl správný. 

PHK při diadochokinesi zaostává za LHK. Reflexy na břiše jsou nevýbavné. Patelární 

hyperreflexie na PDK, stejně jako Oppenheimův jev, který byl pozitivní. Polohocit byl 

na PHK a DKK porušen. Pohybocit musel být na DKK provázen nižší rychlostí.

Vyšetření kloubní vůle neukázalo žádné patologie, stejně jako goniometrie a 

antropometrie. Dynamika páteře je omezená do všech stran. 
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Nejnižší svalová síla se projevuje při elevaci pánve, je tam znatelný záškub. Celá 

pravá polovina těla má nižší svalovou sílu, která je nejvíce schopná překonat gravitaci. 

LDK je schopná překonat středně velký odpor v kloubu kolenním a hlezenním. 

V kloubu kyčelním zvládá pohyb proti středně velkému odporu do flexe, extenze, 

abdukce a addukce. Nejvíce oslabena je v tomto kloubu zevní a vnitřní rotace, která je 

proveditelná pouze s vyloučením gravitace. Trup s vyloučením gravitace dokáže provést 

flexi a thorakální extenzi. Extenzi lumbální provede pacient i proti středně velkému 

odporu. Vyšetření hlubokého stabilizačního systému ukázalo insuficience.

Z pohybových stereotypů nebyla vyšetřována pouze flexe trupu, kterou pacient 

nebyl schopen provézt. U pohybových stereotypů došlo k přestavbě pohybových 

stereotypů. Flexi šíje provádí pacient s mírným předsunem hlavy. Při kliku je výrazná 

stranová asymetrie lopatek. Pravá se nejprve addukuje poté, elevuje. Abdukci ramen 

pacient provádí náhradním mechanismem, elevací LHK. P lopatka addukuje směrem 

k páteři, rotace dolního úhlu je však minimální. Abdukce kyčelního kloubu je spojená se 

zevní rotací kyčelního kloubu a elevací pánve. Extenze v kyčelním kloubu je stranově 

rozdílná. U PDK se jako první zapojují paravertebrální svaly, u LDK se první zapojuje 

m. gluteus maximus. Největší pohyb při dechovém stereotypu se děje v dolních žebrech. 

Odporové zkoušky na HKK nebyly bolestivé. Pacient prokázal dobrou svalovou 

sílu HKK. Reflexní změny v oblasti bederní páteře byly patrné v kůži, podkoží i fascii 

směrem kaudálním, která byla tužší na pravé straně. M. quadratus lumborum je 

hypotonický s TrPs. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie

Během společných terapií došlo ke zlepšení stability výdrže ve stoji. Pacient 

vydržel po dobu vyšetřování stát, bez potřeby se opírat. To prokázaly i rovnováhy 

dynamické zkoušky. Vyrovnala se opěrná báze DK. Není již tak patrná zevní rotace a 

stranová asymetrie. Celá levá polovina těla byla i po terapiích výš. Stranový rozdíl však 

nebyl tak patrný. Terapií jsme dokázaly zcela vyrovnat tuto asymetrii v oblasti 

ramenních kloubů. Hlava, která byla při vstupním kineziologickém vyšetření ukloněna 

doprava, je nyní ve středu osy těla. Dobrý efekt terapie se ukázal na křivce bederní 

páteře, která je nyní plynulá a s ní spojená břišní stěna není již tak vyklenutá. Dynamiku 

páteře nebylo možné zcela objektivně vyšetřit, omezení však stále přetrvává všemi 

směry. Došlo i ke zmenšení výškového rozdílu mezi SIPS a SIAS, není tak velká 

anteverze. Prominenci pravé lopatky se nepodařilo zabránit, ale není již tak patrná. 

Terapie nebyla účinná na náklon trupu před osu těla, ramenní klouby stále spadají nad 

nárty. 

Nebylo měřeno při výstupním kineziologickém vyšetření jak dlouhou vzdálenost 

pacient ujde v chodítku, chůze byla však jistější. Zvýrazňuje se zevní rotace P chodidla, 

ale pacient si ji uvědomuje a je schopen to po napomenutí upravit. Odval P chodidla se 

velmi zlepšil. Nyní dokáže odval ze špičky. Došlap je však na celé chodidlo. 

Hyperextenzi v levém kolenním kloubu se nepodařilo zabránit, stejně jako cirkumdukci, 

vycházející z Th paravertebrálních svalů. Došlo však k vyrovnání délky kroků a 

napřímení trupu, který není zavěšen na horních končetinách. Ramena jsou volně.

Z neurologického hlediska nedošlo k žádné změně na hlavových nervech. 

Nejvíce omezující stále zůstává porucha řeči a třes pravé poloviny těla. Zánikové jevy 

jsou HKK i DKK pozitivní. Při vstupním vyšetření byly pozitivní jen na PHK. Iritační 

jevy se na rozdíl do vstupního vyšetření nyní objevily pouze na DKK. Efekt terapie se 

ukázal na vyšetření taxe, kde i PHK dokázala zasáhnout požadovaný cíl. 

Diadochokineza však zůstala beze změny. Pacient během terapií získal cit pro rozeznání 

poloh i pohybů prstů DKK i HKK. 

Orientační vyšetření svalové síly se příliš nelišilo od vstupního vyšetření. Jemné 

rozdíly se ukázaly v extenzi trupu lumbální části, kde nyní pacient dokáže provést 

pohyb 3x proti středně velkému odporu. Při vyšetření elevace pánve provede pacient 

znatelný záškub je vidět malý pohyb s vyloučením gravitace. Pohyb však neprovede 
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v plném rozsahu. Na rozdíl od vstupního vyšetření, kdy byly patrné pouze záškuby. 

Svaly v oblasti kyčelních kloubů dokážou provést flexi a extenzi s překonáním 

gravitace. Pohyby jsou nyní provedeny lépe. U vstupního vyšetření si pacient nebyl v 

pohybech jistý. Na LDK provede extenzi i proti středně velkému odporu, což na začátku 

terapií dokázal pouze s překonáním gravitace. Svalová síla abduktorů a adduktorů 

kyčelních kloubů se nezměnila, stejně jako zevních a vnitřních rotátorů kyčlí, které 

dokážou pracovat jen s vyloučením gravitace. V oblasti kolenních kloubů došlo 

k navýšení svalové síly na LDK při flexi proti středně velkému odporu. Ostatní svaly 

zůstaly beze změny, stejně jako svaly hlezenních kloubů a svaly prstů. Insuficience HSS 

je stále patrná, došlo však ke zlepšení. 

Přetrvává přestavba pohybových stereotypů. Flexi šíje provádí pacient stále 

stejným mechanismem, nejdříve předsun hlavy poté obloukovitá flexe. Na provedení 

pohybového stereotypu klik neměla terapie velký vliv. Stále přetrvává addukce a 

elevace P lopatky. Při abdukci ramen si pacient pomáhá elevací PHK. Při provedení 

LHK je vidět rotace dolního úhlu lopatky, která je patrná až po terapiích. Pohybový 

stereotyp abdukce kyčelních kloubů se během terapie nezměnil. Stále je prováděn za 

současné zevní rotace a elevace pánve, kterou simulují paravertebrální svaly. Na 

stereotyp extenze v kyčli neměla terapie žádný vliv. 

Efekt terapie se ukázal vyšetřením reflexních změn, zvláště v oblasti bederní 

páteře. Vlastnosti kůže a podkoží se normalizovaly. Fascie směrem kraniálním byly 

uvolněné, směrem kaudálním přetrvávalo horší protažení. Četné TrPs v m. quadratus 

lumborum se podařilo ovlivnit, ne však zcela odstranit.  
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4 Závěr

Před začátkem zpracování této bakalářské práce jsem si stanovila určité cíle 

(vypracovat kazuistiku pacienta, pochopit teoreticky i prakticky problematiku diagnózy 

roztroušené sklerózy a seznámit se s léčebnými technikami, které jsou nabízeny), jež se 

mi podařilo splnit. Zpracovala jsem teoretické poznatky z odborné literatury vztahující 

se k tomuto onemocnění. Během praxe jsem vypracovala kazuistiku pacienta. 

V průběhu terapie jsem se snažila využít všechny své teoretické a zvláště 

praktické znalosti získané během studia fyzioterapie. Velmi mi v tomto ohledu pomohl 

kolektiv fyzioterapeutek na léčebné rehabilitaci v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., který 

byl velmi vstřícný a pomáhal mi se vším, co jsem potřebovala. Nic z toho by se 

nepodařilo bez ochoty pacienta spolupracovat a vůle se zlepšovat.

Přínosem pro mě bylo jak vypracování obecné části, tak seznámení s pacientem. 

Práce pro mě byla velmi intenzivní. Doposud jsem se jinému pacientovi nevěnovala 

v takovém časovém rozsahu. Pozitivní pro mě byla kladná zpětná vazba od pacienta. 
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Příloha č. 2 – Návrh informovaného souhlasu

INFORMOVANÝ SOUHLAS

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Celková doba sledování nepřekročí 1 měsíc, a to od data uvedeného níže. Jednotlivé 

terapeutické jednotky budou mít dobu trvání max. 1 hodinu. Nebudou použity žádné 

invazivní metody. 

Dnešního dne jsem byla poučena o plánovaném vyšetření a následné terapii. Prohlašuji 

a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který 

mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu a bylo mi umožněno klást otázky, které mi byly zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií.

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uvěřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 
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