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oponentský posudek práce Zuzany Miňové

Téma: Vliv aplikace botulotoxinu na kvalitu životapacientů s roztroušenou
sklerózou.

Vedoucí práce: Mgr' Lucie |irásková

Práce obsahuje celkem 78 stran, z toho 52 stran tvoří odbornýtext, 10 stran
tvoří přílohy. Autorka uvádí 60 citačních zdrojů, z toho 20 tvoří zahraniční
autoři. Práce je uceleným přehledem současných poznatků o léčbě spasticity u

roztroušené sklerózy, autorka se věnuje i moderní klasifikaci současného
"spastického syndromu". Nevynechává však ani zce|azásadní léčbu
imunoregulační - na třech stranách textu se věnuje srovnání terapie roztroušené
sklerózy v poslední ch 20letech, a velmi dobře koreluje nasazení biologické
Iéčby s qývojem spastické paraparézy dvou uváděných pacientek'

Práce je velmi čtivá, bez gramatických chyb či překlepů' }ednotlivé kapitoIy na

sebe velmi dobře navazují, také část kasuistik je zpracována velmi přehledně s

doloženými tabulkami měření dle konceptu prof. }eana Michaela Graciese.

Velmi přínosné je zamyšlení autorky nad současnými nedostatečnými normami
testování účinnosti terapie jak biologické tak symptomatické - současná EBM
užívátestování analytické - EDSS, Tardieho škálu apod, Dle autorky by bylo
možná daleko důležitější efektivitu léčby posuzovat i dotazníky kvality života,
tak jako to provedla ve zmíněných kasuistikách.

Práci bych vytkla následující:
1. V kapitole fyzioterapie u RS autorka uvádí : " Pro pacienty s RS je zásadmé

terapie na neuro$rziologickém podkladě a je ji potřeba aplikovat ihned od

počátku onemocnění."Nedomnívám Se, Že pacient, který prodělá jen

přechodnou senzitivní ataku či ataku retrobulbární neuritidy a mezi
atakami má normální neurologický ná|ez musí ihned docházet k
fyzioterapeutouvi, aIe naopak je důležité ho motivovat k běžnému
kondičnímu cvičení s přihlédnutím k míře únavy.

2. V kapitole farmakoterapie spasticity pacientka čerpá ze článků z roku
2013 (článek doc. Ehlera v časopise Remedia). Farmakoterapie však se

vyvíjí obrovsky rychle a tak uváděné fakta o botulotoxinech již neplatí'
Není již pravdou, že Xeomin se v ČR nepoužívá - naopak je již uvolněn pro
terapii, a naopak uváděný Neurobloc t.č' v ČR není v distribuci. Mezi
indikace užití botulotoxinu pak autorka uvádí u RS internukleární
oftalmoplegii či nystagmus, dale v širších indikacích pak terapii
postherpetické neuralgie a neuralgie trigeminu - což však je publikováno
v jen ojedinělých studiích, a není zatím prokázáno dle EBM ani
doporučeno dle SPC. . Nelze proto tuto terapii vydávat za běžnou indikaci
terapie botulotoxinem. Doporučuji témata takto sloŽitá pro příště



konzultovat i s odborníkem této problematiky či alespon čerpat s
recentních zdrojů.

K práci mám dvě otázky:

t. V práci uvádíte, že současné škály hodnocení účinnosti botulotoxinu či
jiných preparátů v terapii RS jsou nedostatečné. |aké testy byste tedy
navrhla běžně používat, a to i s přihlédnutím, aby pro praktika i pacienta
v ambulanci nebyly časově náročné a byly srozumitelné?

2. Proč jste si vybrala ze skupiny našich 9 RS pacientů ošetřených v centru
spasticiý tyto dVě pacientky a proč jste jich nevyšetřila vice či všechny?

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci v oboru fyzioterapie, doporučuji k
obhajobě.
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