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Abstrakt  

Cílem bakalářské práce je zjistit, jak může léčebná aplikace botulotoxinu ovlivnit 

kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. Základ práce tvoří teoretická část 

zpracovaná rešeršní formou. Obsahuje stručný přehled základních poznatků o onemocnění 

roztroušenou sklerózou – patogeneze a etiologie, klinický obraz, možnosti léčby. Dále 

vymezuje pojem spasticita, možnosti jejího ovlivnění a také její hodnocení. Následující část je 

tvořena přehledem poznatků o botulotoxinu a jeho léčebném využití. V závěru teoretické části 

práce popisuje pojem kvalita života, její ovlivnění tímto onemocněním,  a také metodiky 

používané k jejímu hodnocení. Praktická část práce je tvořena kazuistikami dvou pacientek, 

které léčebnou aplikaci botulotoxinu podstoupily. Tuto práci uzavírá diskuze k zadanému 

tématu. 
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Abstract  

The aim of the bachelor’s thesis is to find out how medical application of botulinum 

toxin can affect the quality of life in patients with multiple sclerosis. The thesis is based 

on theoretical research providing a brief overview of the basic facts about multiple sclerosis – 

its pathogenesis, etiology, clinical picture, treatment alternatives. Further on, the thesis deals 

with the concept of spasticity, possibilities to influence it and also its valuation. 

The subsequent section comprises an overview of the findings about botulinum toxin and its 

therapeutic application. The term quality of life, an influence of the disease on the quality 

of life and also the methods used to evaluate it are described at the end of the theoretical part. 

The practical section contains case histories of two patients who underwent the medical 

application of botulinum toxin. The thesis is closed by a discussion on this topic. 
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SEZNAM ZKRATEK  

ACSM   American College of Sports Medicine 

AS    Ashwortova škála 

BDNF    Brain-derived neurotrophic factor 

BTX    botulotoxin 

CBD    kanabidiol  

CIS    clinically isolated syndrom (klinicky izolovaný syndrom) 

CNS    centrální nervový systém 

CT    computer tomography (počítačová tomografie) 

DAS    Disability Assesement Scale 

DKK    dolní končetiny 

DMD    disease modyfying drugs (chorobu modifikující léky) 

EDSS    Expanded Disability Status Scale 

EMG    elektromyografie 

FAC    Functional Ambulation Classification 

FAMS    Functional assessment of multiple sclerosis 

FIM    Functional Independence Measure 

GABA    gamma-aminobutyric acid  (kyselina gamma amino máselná) 

GAS   Goal Attainment Scaling 

HAQUAMS   Hamburg quality of life questionnaire in multiple sclerosis 

HKK    horní končetiny 

HRQoL   Health Related Quality of Life (kvalita života vázaná na zdravotní stav) 

INR   International Normalized Ratio 

LD50   Letal Dosis 50 (střední smrtná dávka) 

LHK    levá horní končetina 

LMSQOL  Leeds Multiple Sclerosis Quality of life 

m.EHL   musculus extenzor hallucis longus 



 
 

m.FHL    musculus flexor hallucis longus 

m. GL    musculus gastrocnemius lateralis 

m. GM    musculus gastrocnemius medialis 

m. RF    musculus rectus femoris 

MAS    Modifikovaná Ashworthowa  škála 

MR    magnetická rezonance 

MSQLI   Multiple sclerosis quality of life inventory 

MSQOL-54   Multiple sclerosis Quality of Life Assesment 

MU    mouse unit (myší jednotka) 

NDT    neurodevelopmental treatment 

NGF    nerve growth factor 

PDK    pravá dolní končetina 

PNF    proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PROM    passive range of motion 

RHB    rehabilitace 

RM    Repetition Maximum 

RS   roztroušená skleróza 

SF 36    Short Form 36 Health Subject Questionaire 

SIP    Sickness Impact Profile 

SNAP 25   Synaptosomal-associated protein 25  

SNARE  Soluble NSF-N-ethyl-maleimide-sensitive factor Attachement protein 
Receptor complex 

THC    tetrahydrokanabinol  

TS    Tardieuova škála 

TUG    Timed up and go 

WHOQOL   World Health Organization Quality of Life Assessment 

V tomto seznamu zkratek nejsou uvedeny zkratky obecně známé a dlouhodobě zavedené. 
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1 ÚVOD 

Onemocnění roztroušenou sklerózou se řadí mezi nejčastější příčiny 

neurologické invalidity mladých dospělých v produktivním věku. Jedná se o závažné 

onemocnění centrální nervové soustavy, zasahující do fyzické, psychické i sociální 

oblasti života, které výrazně ovlivňuje kvalitu života jedince. 

V posledních letech jsem se s tímto onemocněním setkala i v okruhu svých 

blízkých, a také proto jsem se o něj začala zajímat více. 

Mnoho lidí má o roztroušené skleróze děsivé představy, které jsou podpořeny 

zkreslenými a nedostatečnými informacemi. Skutečně se jedná o onemocnění s vysokou 

mírou invalidizace, nicméně léčba samotné nemoci i jejích symptomů jde mílovými 

kroky kupředu. Nyní mají zejména nově diagnostikovaní pacienti díky moderní léčbě 

šanci na prožití života s výrazně menším omezením, než před dvaceti lety.  

Nedílnou součástí léčby je léčba symptomatická, která také významně přispívá 

ke zlepšení kvality života nemocných s roztroušenou sklerózou. Mgr. Lucie Jirásková 

mě na praxi seznámila s možností využití aplikace botulotoxinu u pacientů s tímto 

onemocněním, a tím zlepšení jejich fyzického i psychického stavu. Léčba 

botulotoxinem může pomoci zejména pacientům s výraznou fokální spasticitou. 

I vzhledem k nesnázím s úhradou této terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou však 

tato forma léčby u nás není využívána příliš často. 

Ve své práci jsem usilovala o shrnutí aktuálních poznatků v oblasti možností 

ovlivnění kvality života pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí léčebné aplikace 

botulotoxinu. Základ práce tvoří teoretická část zpracovaná rešeršní formou. Praktická 

část práce je tvořena kazuistikami dvou pacientek, které léčebnou aplikaci botulotoxinu 

podstoupily. Předpokládala jsem, že ovlivnění některých symptomů tohoto onemocnění 

pomocí botulotoxinu bude mít u pacientů s RS na jejich kvalitu života pozitivní vliv. 
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2 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA  

2.1 Patogeneze a etiologie 

Roztroušená skleróza (RS) je závažné onemocnění centrálního nervového 

systému (CNS), v jehož patogenezi se uplatňují progresivní zánětlivé procesy vedoucí 

k fokální destrukci myelinu, astroglióze a ztrátě axonů (Krejsek et al. in Havrdová et al., 

2013).   

Zánět je způsobován aktivovanými T-lymfocyty, které produkují prozánětlivé 

cytokiny, makrofágy a dalšími imunokompetentními buňkami, které prostupují přes 

hematoencefalickou bariéru a v CNS atakují a destruují myelin (Ambler, 2011). 

Na místě demyelinizovaného úseku se vytváří tzv. sklerotické plaky (Pfeiffer, 2007). 

Toto chronické progresivní autoimunitní demyelinizační onemocnění je 

nejčastější příčinou invalidizace mladých dospělých (Kӧvári, 2015). V 80. letech byla 

udávaná celostátní prevalence v ČSSR 71/100 000 obyvatel. Podle průběžných 

světových dat o prevalenci této nemoci se očekával nárůst výskytu i u nás v České 

republice. Současná prevalence RS v ČR však předčí veškerá očekávání. Na základě dat 

získaných z databáze zdravotních pojišťoven byla prevalence v ČR v letech 2008-2009 

160/100 000 obyvatel (Vachová in Havrdová et al., 2013). 

Imunopatogenezi významně ovlivňují genetické faktory. Doc. MUDr. Taláb 

(2013) uvádí, že prevalence RS v první linii příbuzných je přibližně 20x vyšší oproti 

ostatním jedincům ve sledované oblasti. Riziko vývoje RS v běžné populaci 1:1 000, 

v první linii příbuzných 20–40:1 000. 

Kromě genetických faktorů se v patogenezi RS uplatňují také faktory 

environmentální, předpokládá se možný vliv virové infekce (zejména viru Epsteina-

Barrové), nedostatku vitaminu D a kouření. Dále je diskutován vliv hormonálních 

změn, stresu, výživy a střevní mikroflory a dalších faktorů (Horáková et Vachová in 

Havrdová et al., 2013). 

První příznaky se objevují mezi 20.–40. rokem života jedince. Tímto 

onemocněním jsou častěji postiženy ženy, tvoří až 70 % všech nemocných (Vachová 

in Havrdová et al., 2013). 
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2.2 Dělení podle průběhu nemoci 

Klinické studie jsou často závislé na homogenitě populace s RS, proto vznikla 

potřeba konsenzu v přesném názvosloví jednotlivých forem RS. Od roku 1996 

se využívá dělení dle Lublina a Reingolda (Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013): 

 

1. Relaps – remitentní roztroušená skleróza 

Charakterizována jasným neurologickým zhoršením (atakou), po kterém 

následuje úplné uzdravení nebo uzdravení neúplné s neurologickým deficitem. 

V období mezi atakami neurologický deficit nenarůstá. 

Pokud dojde k vyčerpání rezervní kapacity CNS, dochází již k nevratnému 

neurologickému poškození. U velké části pacientů s relaps remitentní formou proto 

nemoc přechází během 10–15 let do sekundárně progresivní formy a pozvolna narůstá 

závažnost klinického neurologického poškození a invalidita. (Benešová, 2015) 

2. Primárně progresivní roztroušená skleróza 

Trvale narůstající neurologický deficit od začátku onemocnění, někdy s různě 

dlouhými obdobími, kdy je neurologický stav stabilizován nebo nenápadně kolísá. 

3. Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 

Po původně relaps-remitentním průběhu dochází k postupnému zhoršování 

neurologického deficitu bez přítomnosti relapsů nebo s občasnými relapsy s reziduem. 

4. Progresivní - relabující roztroušená skleróza 

Progresivní zhoršování nemoci od začátku, s jasnými akutními relapsy s úplným 

uzdravením nebo bez něj. Období mezi relapsy jsou charakterizována pokračující 

progresí neurologického deficitu. 

2.3 Klinický obraz 

Symptomatologie nemoci se liší podle místa zánětu v CNS. V případě, 

že se jedná o postižení více drah najednou (například v oblasti mozkového kmene), 

jedná se o polysymptomatickou ataku. Pokud je zánětlivé ložisko v průběhu pouze 

jedné dráhy, mluvíme o monosymptomatické atace. Některé ataky však mohou být 

i bez klinické symptomatologie, například pokud jsou ložiska v okolí mozkových 

komor (Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013). 
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V dalším textu bude uveden bližší popis některých symptomů této nemoci. Tyto 

symptomy totiž značně ovlivňují kvalitu života pacientů s RS, ale přesnější údaje budou 

uvedeny v samostatných kapitolách. 

2.3.1 Senzitivní poruchy 

Senzitivní poruchy bývají často podceňovány, jak ze strany pacienta, 

tak ze strany lékařů. Jsou rozdělovány na poruchy kožní citlivosti a poruchy hluboké 

citlivosti. Poruchy taktilního čití se manifestují nejčastěji jako první, dělí se na negativní 

a pozitivní (Beer et al., 2012). 

Pozitivní příznaky (hyperstezie, dysestezie, parestezie) bývají časným 

indikátorem poruchy senzitivní dráhy. V případě negativních symptomů mluvíme 

o hypestezii až anestezii, které svědčí o bloku vedení při demyelinizaci nebo ztrátě 

axonů a většinou představují závažnější poruchu v oblasti senzitivních drah (Kovářová 

et al. in Havrdová et al., 2013). 

Typickým senzitivním příznakem je tzv. useless hand, který je vyvolán 

demyelinizačním ložiskem v zadních míšních rozích krční intumescence. Dochází 

k deaferentaci horní končetiny se ztrátou polohocitu, při zachování relativně normální 

svalové síly (Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013). 

2.3.2 Poruchy vizu 

U 30 % pacientů se vyskytuje optická neuritida, projevující se jednostrannou 

ztrátou vizu. Vyvíjí se několik hodin až dnů, dochází k postižení všech kvalit zrakového 

vnímání (zrakové ostrosti, citlivosti na kontrast, barvocitu, zorného pole) a bývá často 

provázena bolestí při pohybu bulbu (Diblík et al, 2011). 

Část pacientů trpí tzv. Uhthofovým fenoménem, což je tranzientní reverzibilní 

dysfunkce optického nervu v návaznosti na fyzickou aktivitu či zvýšenou tělesnou 

teplotu (horečka, horká koupel, požití horkého jídla). Tento jev je odrazem 

zpomaleného vedení demyelinizovaným nervem za vyšší teploty (Kovářová et al. 

in Havrdová et al., 2013). 
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2.3.3 Poruchy pyramidové dráhy 

Poruchy motoriky jsou nejčastějším důvodem invalidity při onemocnění RS. 

(Beer et al., 2012). Projevují se jako centrální paréza se všemi jejími projevy: zvýšené 

myotatické reflexy, přítomnost pyramidových iritačních jevů, snížením svalové síly 

a nárůstem spasticity. Typické je vyhasnutí břišních reflexů (Kovářová et al. 

in Havrdová et al., 2013). 

Spasticitě a jejímu ovlivnění bude věnována samostatná kapitola. 

2.3.4 Vestibulocerebelární poruchy 

Z hlediska motoriky hraje významnou roli právě mozeček a vestibulární aparát. 

Podílejí se na udržování vzpřímené polohy těla, udržování rovnováhy ve stoji, 

při chůzi a na pohybových stereotypech, na regulaci napětí a též na koordinaci pohybů 

hlavy a očí. Mozečkové příznaky se vždy kombinují s postižením jiných částí CNS 

(Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013). 

Dělíme je na ataktické poruchy a tremor. Ataxie zahrnuje poruchy koordinace 

a cílení, tedy dysmetrii a dysdiadochokinezi. Postižení koordinace dýchacích svalů 

a svalů mluvidel se projevuje dysartrií. Tremor se u pacientů nejčastěji vyskytuje 

v podobě intenčního třesu. Nejčastěji bývají třesem postiženy horní končetiny, dolní 

končetiny, hlava a trup (Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013). 

2.3.5 Mik ční a sexuální poruchy 

Mikční potíže se vyskytují u 35–97 % pacientů s RS. Nejčastějším typem je 

neurogenní hyperaktivita detruzoru, je udávána u 60–70 % pacientů. Obvykle 

se projevuje polakisuriemi1, urgencemi a nykturiemi2 (Havrdová et al., 2013). 

Druhým nejčastějším typem je hypokontraktilita detruzoru. Pacienti mají 

problém s prolongovanou nebo přerušovanou mikcí, slabým proudem moči 

a přítomností postmikčního rezidua (Habek et al., 2010). 

                                                           
1 Polakisurie – časté močení při zachování normálních hodnot celkového objemu moči za 24 hodin 
2 Nykturie – močení v noci, při zachování normální frekvence mikcí přes den 
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Dalším typem je uretrální dysfunkce, kdy dochází k nekompletní relaxaci 

či paréze zevního svěrače močové trubice. Ačkoli se patologické léze základního 

onemocnění mohou nacházet kdekoli v CNS, výskyt vysoce koreluje s přítomností léze 

v cervikální oblasti míchy. Obvykle mají pacienti problémy s mikční obstrukcí, větším 

postmikčním reziduem a opakovanými infekcemi (Habek et al., 2010). 

Sexuální dysfunkce jsou velmi časté, avšak velmi málo diskutované 

jak neurology, tak gynekology či urology. Při onemocnění RS se vyskytují u více než tří 

čtvrtin postižených žen a 90 % mužů (Lysandropoulos et Havrdová, 2015). Ženy se 

potýkají s poruchami orgasmu, snížením libida a lubrikace. U mužů se jedná o poruchy 

erekce, porucha či úplné chybění orgasmu, snížení libida a snížení hladiny testosteronu. 

Tyto obtíže výrazně snižují kvalitu života celého páru a možnost početí. Jejich příčinou 

je převážně poškození příslušných drah, mnohdy se na těchto dysfunkcích podílí 

i zvolená medikace (Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013). 

2.3.6 Neuropsychiatrické obtíže  

Jednak se vyskytují poruchy emocí a chování a jednak problémy související 

s narušením kognice. Nejčastěji se vyskytujícím neuropsychiatrickým příznakem u RS 

je deprese. Vyskytuje se třikrát více než u obecné populace. Její výskyt u RS je většinou 

podmíněn multifaktoriálně a nejvíce koreluje se sociálním stresem. Dvakrát častěji 

než u obecné populace se u nemocných s RS vyskytuje bipolární afektivní porucha. 

Recentní data ukazují, že až u 36 % pacientů se vyskytují úzkostné poruchy, které 

ovšem často nejsou rozpoznány a léčeny (Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013). 

Mezi neurologicky více podmíněné symptomy RS patří euforie, předpokládá se 

přímá souvislost s demyelinizací. Dalším takovým symptomem může být 

pseudobulbární afekt („emoční inkontinence“) - stav, kdy nálada a afekt spolu prakticky 

nesouvisejí, pacient se směje, když není veselý, či pláče, když není smutný (Kovářová 

et al. in Havrdová et al. 2013).  

Co se týče kognitivních funkcí, výsledky mnoha neuropsychologických studií 

ukázaly, že určitý stupeň zhoršení kognitivních funkcí je přítomen u 45–65 % pacientů 

s RS. Poruchy kognice nejsou vázány na fyzický stav pacienta, a variabilita těchto 

poruch je u RS značná. Nejčastější je zhoršení pracovní paměti, nižší výkonnost učení 

a nízká výbavnost (Dušánková et Havrdová 2006). 
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2.3.7 Poruchy autonomního nervového systému 

Demyelinizace postihuje též centrální část autonomního nervového systému, 

parasympatiku i sympatiku. U pacientů s RS se nejčastěji projevují poruchy spánku, 

poruchy termoregulace (intolerance horka) a sexuální poruchy. Poruchy spánku jsou 

podmíněny multifaktoriálně. Na zhoršené kvalitě spánku se podílí též svalové křeče, 

bolest, nykturie nebo deprese. V pokročilejších fázích onemocnění pak může být sklon 

k posturální hypotenzi, porucha kožní vazomotoriky a trofiky, porucha sekrece slinných 

a slzných žláz (Kovářová et al. in Havrdová et al., 2013). 

2.3.8 Únava 

Patří k nejčastějším symptomům, které provází RS, zkušenost s únavou má dle 

Andreasena et al. 75 % pacientů. Nefyziologická únava je definována jako přetrvávající 

subjektivní pocit nedostatku energie a vyčerpání vzniklá bez předchozího cvičení. 

Únava u RS vzniká následkem kombinace biologických a psychických faktorů. 

Primární únava u RS je spojována se sníženou schopností centrálního řízení svalové 

aktivity. Sekundární únava může být způsobena celkovou dekondicí, sníženou kvalitou 

spánku, teplem, depresí, spasticitou, bolestí či vedlejšími účinky podávaných léků 

(Andreasen et al., 2011). 

2.3.9 Paroxysmální projevy 

Během nemoci se mohou objevit krátké paroxysmy neurologické 

symptomatologie, trvající sekundy, ale opakující se vícekrát denně. Pokud se objeví 

nově a opakují se po více než 24hodin, je nutno hodnotit je jako akutní ataku. Může 

se objevovat paroxysmální bolest, nejčastěji neuralgie trigeminu, paroxysmální 

dystonie, paroxysmální dysartrie a ataxie, paroxysmální diplopie, paroxysmální 

parestezie nebo svědění, Lhermitteův příznak3 a Uhthoffův fenomén4. Mezi další 

paroxysmální projevy mohou patřit epileptické záchvaty, většinou fokální. Příčinou jsou 

nejspíše léze šedé hmoty nebo juxtakortikální plaky (Kovářová et al. in Havrdová et al., 

2013). 

                                                           
3 Lhermitteův příznak – parestezie podél páteře a v horních končetinách vyvolané flexí hlavy 
4 Uhthoffův fenomén – tranzientní reverzibilní dysfunkce optického nervu v návaznosti na fyzickou 
aktivitu či jinak zvýšenou tělesnou teplotu 
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2.3.10 Bolest 

Patří k velmi častým symptomům a vyskytuje se až u 75 % pacientů. Může být 

přítomna v jakékoli fázi onemocnění a pacienti mohou zakoušet bolest způsobenou více 

příčinami současně. Bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a má vliv na jejich zapojení 

v rodinném životě i na náladu pacientů (Solaro et al., 2013). 

Mezi bolest související s RS řadíme centrální neuropatickou bolest 

a muskuloskeletální bolest. Předpokládá se, že centrální neuropatická bolest u RS je 

typem centrální bolesti způsobené demyelinizačními lézemi v oblastech zapojených 

do percepce bolesti (Solaro et al., 2013).  

Rozlišujeme formu kontinuální, která se vyskytuje až u poloviny pacientů 

a někteří pacienti ji popisují jako stálý a pálivý vjem zasahující zejména dolní 

končetiny, a formu intermitentní, kam patří například neuralgie trigeminu 

či Lhermitteův fenomén. Mezi muskuloskeletální bolest u RS řadíme bolestivé tonické 

spasmy a bolest sekundární následkem spasticity (Solaro et al., 2013). 

2.3.11 Kurtzkeho škála 

Kurtzkeho škála neboli EDSS (expanded disability status scale) je škála 

kvantifikující postižení nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou. Je 

založena na standardním neurologickém vyšetření 7 funkčních systémů-FS (zrakový, 

kmenový, pyramidový, mozečkový, sensitivní, sfinkterové funkce a mentální funkce) 

a dále na zhodnocení chůze nebo zhodnocení aktuální mobility a soběstačnosti. 

S narůstajícím neurologickým postižením se EDSS skóre zvyšuje (Dufek, 2011). 

EDSS by nemělo být nižší než skóre jednotlivého funkčního systému 

(s výjimkou zrakového FS a hodnocení sfinkterových funkcí). Postižení, které není 

způsobeno RS, se do výsledného skóre nepočítá, ale zaznamená se. EDSS skóre 0–3,5 

je definováno pouze výsledkem vyšetření FS, skóre 3,5–5,5 je určováno společně FS 

a vyšetřením chůze, skóre 4–7,5 vzdáleností a samostatností chůze, resp. nutností opory 

při chůzi, a skóre 7–9,5 se určuje podle stupně závislosti a pomoci okolí (Dufek, 2011). 

Podrobněji viz příloha č. 1 
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2.4 Léčba roztroušené sklerózy  

2.4.1 Léčba akutní ataky 

Léčba akutní ataky, tedy neurologické epizody trvající minimálně 24 hodin 

a sestávající z nových nebo zhoršených stávajících příznaků při vyloučení infekce 

či   zvýšené tělesné teploty, zahrnuje krátkodobé podání vysoké dávky 

methylprednisolonu5(Vališ et Pavelek, 2015). 

V případech, kdy není léčba methylprednisolonem účinná nebo není tolerována, 

se k léčbě ataky využívají intravenózní imunoglobuliny nebo plazmaferéza (Taláb et al., 

2015). 

2.4.2 Léčba dlouhodobá  

K dlouhodobé léčbě roztroušené sklerózy, pro prevenci dalších relapsů nemoci 

a oddálení invalidity, je určena tzv. imunomodulační (biologická) léčba. Léky bývají 

také označované jako léky modifikující průběh nemoci, tzv. disease modyfying drugs 

(DMD) (Vachová, 2015). Dostupnost léků je bohužel omezena z důvodů restrikce 

plátců zdravotní péče, a tak jsou někdy úhradová pravidla v rozporu s medicínou 

založenou na důkazech (Dufek, 2014). 

Vzhledem k jasně prokázané nejvyšší účinnosti léčby RS při jejím zahájení 

co nejdříve na začátku nemoci, má být léčba léky první volby nyní nasazována hned 

po její první atace, tzv. clinically isolated syndrome (CIS, klinicky izolovaný syndrom). 

Tato léčba je u nás hrazena ze zdravotního pojištění pouze v případě, když byla tato 

první demyelinizační ataka natolik závažná, že bylo nutné podat nitrožilně kortikoidy 

a také paraklinická vyšetření (MR a rozbor mozkomíšního moku) svědčí pro tuto 

diagnózu. Zároveň má být vyloučena jakákoliv jiná etiologie potíží. Důležitým 

požadavkem je úprava neurologického nálezu po této první příhodě na EDSS do 4,5. 

Jsou-li splněna všechna tato kritéria, můžeme se rozhodnout pro kterýkoliv z léků první 

volby. U nemocných s relaps-remitentní formou RS musí být pro úhradu biologické 

léčby ze zdravotního pojištění naplněno kritérium dvou kortikoidy léčených atak 

za poslední rok, nebo tři ataky za poslední dva roky (Vachová, 2015). 

                                                           
5 látky ze skupiny kortikosteroidů 
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Mezi léky první volby patří v současnosti interferon beta, glatiramer acetát 

a teriflunomid (Taláb et al., 2015).  

Jednotlivé interferony beta i glatiramer acetát se k léčbě RS využívají nejdéle, 

vykazují přibližně stejnou účinnost a dochází k poklesu relapsů o 27-34 % proti placebu 

(Vachová, 2015). Teriflunomid je nový perorální imunomodulační lék. Volba léčebného 

preparátu je individuální. V úvahu je potřeba vzít nejen preferenci pacienta, ale rovněž 

možné nežádoucí účinky (flu-like syndrom, kožní reakce, deprese a hepatopatie 

u interferonů, lokální kožní reakce u glatiramer acetátu, průjem, nauzea a alopecie 

u teriflunomidu). Je třeba zvážit též potřebnou frekvenci podávání a aplikační formu, 

stupeň postižení, fertilitu (teratogenicita u teriflunomidu), přidružená onemocnění 

pacienta či aktivitu nemoci (Vališ et Pavelek, 2015). 

Při nedostatečném efektu či nesnášenlivosti léku první volby je nutná změna 

léku v rámci 1. linie nebo eskalace léčby do linie druhé. Mezi léky druhé volby patří 

fingolimod, natalizumab, dimethyl-fumarát a alemtuzumab (Vališ et Pavelek, 

2015). Efektivita preparátů druhé volby je procentuálně vyšší. Natalizumab vede 

ke snížení počtu relapsů po roce léčby o 68 % oproti placebu. Na základě výsledku 

studií s tímto lékem byl dokonce vytvořen koncept dlouhodobé remise (disease-free 

concept). Obecně však mají léky druhé volby závažnější vedlejší účinky. Při léčbě 

natalizumabem se může objevit velmi závažná až fatální progresivní multifokální 

leukoencefalopatie (infekční onemocnění způsobené John Cunninghamovým virem) 

(Vališ et Pavelek, 2015). 

Fingolimod, první perorální preparát mezi DMD léky, může působit poruchy 

převodního systému srdečního, zejména po první dávce (Vachová 2015). Má vysokou 

účinnost na parametry aktivity RS (progrese disability, relapsy, MR aktivita a ztráta 

objemu mozku) (Vališ et Pavelek, 2015). 

Alemtuzumab je velmi dobře účinný, může však navodit vznik dalších 

autoimunitních onemocnění. Dimethyl fumarát je nový perorální preparát 

s protizánětlivým a neuroprotektivním působením (Vališ et Pavelek, 2015). Vedlejším 

účinkem při jeho užívání může být lymfopenie a vzácně se vzácně může objevit 

i progresivní multifokální leukoencefalopatie (Šimůnková, 2016). 

U pacientů s maligní formou onemocnění, kde selhala ostatní léčebná schémata, 

může být indikována intenzivní imunoablace s podporou autologních hematopoetických 

kmenových buněk (Meluzínová, 2010). 
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Možnosti léčby u sekundárně progresivní formy onemocnění jsou výrazně 

omezené. V této fázi onemocnění ubývá zánětlivých dějů. Žádný ze současně 

dostupných léků nedokáže zastavit nezvratnou progresi onemocnění. Poměrně často 

používanou metodou léčby je podávání methylprednisolonu intravenózně á 4 týdny 

samostatně nebo v kombinaci s jinou terapií. Další možností je použití cytostatik, 

například cyklofosfamidu, který se jeví jako účinný u nemocných mladších 40 let 

s trváním chronické progrese méně než jeden rok. Také lze použít mitoxantron, 

případně methotrexát. Ustupuje se od léčby azathioprinem a intravenozními 

imunoglobuliny (Vališ et Pavelek, 2015). 

Při léčbě primární progrese je klasická protizánětlivá terapie vzhledem 

k převládající degeneraci nad zánětem velmi málo účinná. Přestože terapie není 

podložená výsledky klinických studií, je vhodné vyzkoušet léčbu používanou 

v počátečním stadiu sekundární progrese (Meluzínová, 2010). 

2.4.3 Léčba symptomatická 

Cílem symptomatické terapie je zlepšit kvalitu života nemocných s RS a zabránit 

možným komplikacím neléčených příznaků (Lízrová Preiningerová in Havrdová et al., 

2013). Zahrnuje léčbu spasticity (v této práci jí bude věnována samostatná kapitola 

v další části), neuropsychiatrických symptomů, mikčních a sexuálních poruch, únavy, 

bolesti, třesu, autonomní dysfunkce a paroxysmálních fenoménů (epileptické záchvaty 

a vestibulární dysfunkce) (Vališ et Pavelek, 2015). 

Novinkou v symptomatické léčbě je fampridine, blokátor kaliových kanálů, 

který zlepšuje rychlost chůze. V EU byl registrován v r. 2011, bohužel v ČR stále 

probíhají jednání o úhradě, a tak není pro pacienty dostupný. Tento lék je nadějí 

pro pacienty s pokročilým postižením (lze ho nasadit u pacientů s disabilitou měřenou 

EDSS do 7,0 – tzn. jakákoliv, i minimální schopnost chůze s oporou). V tomto stadiu 

totiž dnes nelze již jinou prokazatelně účinnou léčbu nabídnout (Dufek, 2014). 
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2.5 Fyzioterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou 

Fyzioterapie je nedílnou součástí rehabilitace pacientů s RS, neboť pozitivně 

ovlivňuje jednotlivé symptomy onemocnění, fyzickou zdatnost pacienta, jeho psychiku 

i další funkce (Hoskovcová et al., 2008). Vzhledem k povaze onemocnění a variabilitě 

klinických projevů nelze doporučit jednotný rehabilitační program, který by bylo možné 

uplatnit u všech pacientů s RS. Je tedy nutno přistupovat ke každému pacientovi 

jednotlivě a sestavit terapeutickou jednotku podle převažujících obtíží pacienta. Obecně 

lze říci, že se zaměřujeme na ovlivnění spasticity, svalovou sílu a poruchy koordinace 

(Horáček in Kolář et al., 2009). 

Pro pacienty s RS je zásadní terapie na neurofyziologickém podkladě a je ji 

potřeba aplikovat ihned od počátku onemocnění. Nejčastěji jsou využívány tyto metody 

a koncepty: Bobath koncept (Neurodevelopmental treatment – NDT), senzomotorická 

stimulace, Vojtova metoda a proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). 

Výhodou těchto přístupů je cílený zásah do řízení motoriky na úrovni CNS a stimulace 

adaptačních funkcí CNS (Hoskovcová et al., 2008). 

Fyzioterapie využívající neurofyziologických poznatků má velký potenciál. Tyto 

metody využívané ve fyzioterapii se mohou podílet na aktivaci molekulární a buněčné 

kaskády, která podporuje a udržuje plasticitu mozku. Indukuje expresi genů spojených 

s plasticitou, které kódují BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) a navíc se podílí na 

vaskularizaci mozku, neurogenezi, funkčních změnách v neuronových strukturách 

a odolnosti neuronů vůči poškození (Castellano et White, 2008). 

Opakovaně se prokázal pozitivní efekt pravidelné pohybové aktivity na kvalitu 

života, zmírnění disability a zlepšení zdraví. Stále však není jasné, zda může pohybová 

terapie přímo zpomalit progresi onemocnění (Keclíková et al., 2014). Zároveň je nutno 

zmínit, že cvičení průkazně nezvyšuje závažnost ani četnost atak (Beer et al., 2012). 

Trend současnosti u pacientů s RS je kombinace různých druhů pohybových 

aktivit. Využívá se zejména aerobního, rezistenčního a balančního tréninku. Řada studií 

v této souvislosti vyzdvihuje výhody skupinového cvičení, které umožňuje vytváření 

sociálních vazeb, vzájemnou motivaci a psychickou podporu pacientů s konečným 

důsledkem lepší spolupráce v dodržování terapeutického plánu (Keclíková et al., 2014). 
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U pacientů s RS jsou obecně doporučovány aerobní pohybové aktivity mírné 

až střední intenzity (50–70 % VO2max, tj. 60–85% TP max) po dobu 30min s frekvencí 

3–5 lekcí týdně. Za vhodné aerobní aktivity jsou považovány jízda na kole, rotoped, 

nordic walking, plavání a další (Keclíková et al., 2014). Ukázalo se, že pacienti s lepší 

aerobní kondicí mají větší objem šedé hmoty v pravém postcentrálním gyru 

a ve středočárových kortikálních strukturách a také větší nábor kortikálních oblastí 

(Döring et al., 2011). 

Pro zvýšení svalové síly a zdatnosti pacienta lze využít progresivního 

rezistentního tréninku. Rovněž je u pacientů s touto diagnózou doporučován jako 

prevence sekundárních komplikací s osteoporózou i jako její léčba. V porovnání 

s aerobním tréninkem u něj méně stoupá teplota jádra, a proto bývá pacienty lépe 

tolerován. Dle ACSM6 je doporučováno provádět rezistentní trénink 2x – 3x týdně,     

8–15 opakování, 1–2 série s 50–70% RM – Repetition Maximum7. Zprvu je vhodnější 

zařazovat cviky v uzavřených kinematických řetězcích a cviky s vlastní vahou těla. 

Později lze zátěž zvýšit přidáním více opakování, využitím pružných gumových pásů 

a dalšími pomůckami (Keclíková et al., 2014). 

V poslední době se více autorů shoduje na přínosu kombinovaného aerobního 

a odporového tréninku (Döring et al., 2011). Doposud však nebylo publikováno 

dostatečné množství studií k vytvoření jednoznačných doporučení (Keclíková et al., 

2014). 

                                                           
6 American College of Sports Medicine 
7 RM – jedná se o největší zátěž, se kterou je pacient schopen jednou provést vybraný cvik správnou 
technikou nebo odpor odpovídající danému počtu opakování. 
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3 VYMEZENÍ POJMU SPASTICITA  

Již sama definice pojmu spasticita je problematická, neboť současná 

terminologie je nejednotná. Mnozí klinici chápou pojem spasticity jako celý soubor 

příznaků, které jsou důsledkem postižení centrálního motoneuronu. Spasticita se řadí 

mezi závažné doprovodné klinické projevy poruchy centrálního motoneuronu, jehož 

příčinou bývá trauma mozku nebo míchy, ischemie nebo hemoragie, zánět, 

degenerativní proces či nádor (Štětkářová et al., 2012). 

Dalším pojmem, který úzce souvisí se spasticitou je spastická paréza. Jedná 

se o syndrom, který zahrnuje slabost, zkrácení měkkých tkání a svalovou hyperaktivitu, 

včetně spasticity (Gál et al., 2015). 

Syndrom centrálního motoneuronu zahrnuje příznaky tzv. negativní a pozitivní. 

Do negativních je řazena hypotonie, slabost svalů, zkrácení svalů a únavnost. Mezi 

pozitivní příznaky se řadí spasticita, spastická dystonie, spastické ko – kontrakce 

a asociované reakce (Gracies et al., 2010). 

3.1 Spasticita 

Spasticita je chápána jako forma svalového hypertonu vznikající na základě tzv. 

velocity – dependent zvýšení tonických napínacích reflexů, jehož původem je 

abnormální zpracování proprioceptivních informací v míšních strukturách (Kaňovský, 

2004). 

Pro pochopení je nutné si přiblížit termín velocity – dependent. Znamená, že čím 

rychleji je proveden pasivní napínací pohyb, tím větší a silnější je odpor kladený 

příslušnými segmenty spolu s výraznější reflexní aktivitou. Čím rychleji provedeme 

pasivní protažení svalu, tím vyvoláme mohutnější odpověď spasticity a naopak platí, 

že při velmi pomalém pasivním protažení nemusí být spastická odpověď ani patrná 

(Kaňovský, 2004). 

Spastická kontrakce má i statickou komponentu. Jedná se o tzv. lenght -

 dependent spastickou kontrakci, která je závislá na délce protažení svalu. Čím větší je 

délka protažení svalu, tím výraznější je reflexní spastická odpověď svalu (Kaňovský, 

2004). 



Bakalářská práce                  Vliv aplikace botulotoxinu na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou 

25 

Primárním dráždivým faktorem pro pozorování a hodnocení spasticity je pasivní 

fázické protažení. Z tohoto pohledu spasticita nepředstavuje nejvíce omezující formu 

nadměrné svalové aktivity, mimo přítomnost klonu (Gracies et al., 2010). 

Spasticita se objevuje v různé intenzitě a vyvíjí se v různě dlouhém časovém 

intervalu od poškození centrálního motoneuronu. Objevuje se až po několika dnech, 

týdnech či měsících (Štětkářová et al., 2012). 

Pacienti postižení spasticitou subjektivně udávají svalovou ztuhlost, svalové 

spasmy, bolest svalů, abnormální polohu končetin či celého těla a omezenost pohybů 

postižených končetin (Cameron et al., 2014). 

Havrdová ve své knize uvádí, že spasticita se u nemocných s RS vyskytuje v 80 

-85 % a to od mírných až po velmi těžké projevy. Ačkoli je spasticita jedním 

z nejčastějších fenoménů vyskytujících se v neurologii, stále zůstává jedním 

z nejsložitějších konceptů v oblasti poruch motoriky (Kovářová et al. 

in Havrdová et al., 2013). 

3.2 Spastická dystonie 

Tento termín poprvé popsal Denny – Brown u studie prováděné na opicích po 

různě významných ablacích motorického kortexu. Přišel na to, že jakýkoliv pokus 

o odtažení končetiny z dané polohy vedl k výraznému zvýšení odporu pérového 

charakteru, a následně se vrátila do původní polohy. Dokonce po přerušení 

zadních kořenů míšních přetrvávala končetina v původní poloze, což dokazuje, že nešlo 

jen o aferentní mechanizmy svalového hypertonu k udržení končetin v určité poloze, 

ale i o aktivaci alfa-motoneuronů při poruše centrálních regulačních drah (Sheean et al., 

2009). 

Spastická dystonie je to, čeho si na pacientovi všimneme nejdříve. Od spasticity 

se liší tím, že je přítomna v klidu, tedy v situaci, kdy není vykonáván žádný volní 

pohyb. Dystonie je měnlivá, zvyšuje se protažením svalu, ale někdy ji lze déletrvajícím 

protahováním i snížit (Štětkářová et al., 2012). 
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3.3 Spastická ko-kontrakce 

Samotná ko–kontrakce představuje projev supraspinální kontroly reciproční 

inhibice. Jde o simultánní kontrakce agonistů a antagonistů ve stejném svalovém 

segmentu, které u pacienta pozorujeme při provádění volních pohybů nebo při pokusu 

o volní pohyb. Za fyziologického stavu aferentní vlákna typu Ia ze svalového vřeténka 

inhibují alfa-motoneurony antagonisty, a tím usnadní pohyb v segmentu ve směru 

vykonávaného pohybu agonistou. Jedná se o důležitý mechanismus řízení hybnosti, 

který umožňuje posturální stabilitu či fixaci určitého pohybového segmentu (Štětkářová 

et al., 2012).  

U syndromu centrálního motoneuronu se setkáváme se spastickou ko–kontrakcí 

antagonistů definovanou jako nechtěnou a nepřiměřenou aktivitou antagonistů během 

provádění volního pohybu agonistou. Jedná se pravděpodobně o nejvíce omezující 

formu nadměrné svalové aktivity, neboť ze své podstaty brání volnímu pohybu (Gracies 

et al., 2010). 

3.4 Asociované reakce 

Dalším typem nepřiměřené svalové aktivity jsou asociované reakce, známé také 

pod termínem synkineze. Na rozdíl od ko–kontrakcí se asociované reakce objevují 

v jiných svalových segmentech, než které jsou zapojeny do volního pohybu (Gracies 

et al. 2010). 

Deawald a Rymer (1993) předpokládali, že neporušená bulbospinální motorická 

dráha převezme úlohu poškozené kortikospinální dráhy, což vede k těmto sdruženým 

pohybům. Bulbospinální dráha je vývojově starší a není tolik rozdiferencovaná pro 

jednotlivé svaly. Polysegmentálním propojením motoneuronů má bulbospinální dráha 

difuznější vliv na motoriku, a tak její aktivace může být důvodem pozorovaných 

asociovaných reakcí (Štětkářová et al., 2012). 

Asociované pohyby bývají typicky stereotypní, jednosměrné a spojené 

s charakteristickým způsobem chování. Pacientovi se tyto asociované reakce projeví 

například jako mimovolní flexe či extenze nohy, která doprovází volní pohyb ruky, dále 

sdružený pohyb ramen při volním pohybu akrem, zrcadlový pohyb na druhostranné 

končetině nebo sdružená flexe či extenze předloktí, což při chůzi přispívá k narušení 

rovnováhy a může dojít k pádu (Gál et al., 2015). 
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3.5 Terapie spasticity 

Prvním krokem v terapii spasticity by měla být edukace pacienta o tom, jak 

souvisí svalové napětí s jeho motorickými stereotypy, jako je chůze čí jiné pohybové 

aktivity a nácvik protahování pod vedením fyzioterapeuta. Terapie spasticity u RS se 

nezaměřuje na kompletní odstranění hypertonie svalu, nýbrž na zlepšení motorických 

schopností a případně odstranění bolesti. Pacienti totiž často využívají mírného 

zvýšeného svalového tonu ke kompenzaci parézy končetiny a facilitaci stoje i chůze 

(Lízrová Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al., 2013). 

Podobný přístup zastává i Habek, a považuje důkladné prodiskutování léčby 

s pacientem za stěžejní. Uvádí, že pouze ve vzácných případech bude dosaženo 

výrazných funkčních cílů, proto je důležité stanovit co nejrealističtější cíle (například 

úleva od bolesti, snížení frekvence svalových spasmů, usnadnění sebeobsluhy, zlepšení 

pohyblivosti na vozíčku, navrácení do sexuálního života a zlepšení tzv. activities 

of daily living (Habek et al., 2010). 

Nyní následuje přehled jednotlivých možností ovlivnění spasticity. 

3.5.1 Magnezium 

Magnezium se účastní rozpojování vazby mezi aktinem a myosinem v příčně 

pruhovaném svalstvu. Pokud je ho k dispozici méně, než je potřeba, může dojít 

ke svalové křeči (Kittnar et. al., 2011). 

V literatuře se popisují i případy jednoznačného efektu na spasticitu u pacientů 

s RS. Absorbce kalcia a magnezia je v gastrointestinálním traktu v rovnováze, avšak 

medikamentace může tuto rovnováhu narušit a ovlivňovat svalovou aktivitu (Lízrová 

Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al., 2013). 

3.5.2 Perorální myorelaxancia 

Nejčastěji využívaná perorální myorelaxancia jsou baclofen a tizanidin. Oba se 

liší neurofyziologickým působením, dávkováním a nežádoucími účinky. Klinické studie 

porovnávající účinnost tizanidinu s baklofenem ukázaly, že účinnost těchto léků je 

srovnatelná (Havrdová et al., 2013). 



Bakalářská práce                  Vliv aplikace botulotoxinu na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou 

28 

Kӧvári uvádí, že perorální myorelaxancia mají relativně malý léčebný efekt, 

působí relaxačně i na nespastické svaly, a tak často zhoršují únavu a kontinenci pacienta 

(Kӧvári, 2015). 

Baklofen inhibuje přenos monosynaptických i polysynaptických reflexů, a to 

pravděpodobně stimulací GABAB receptorů. Stimulace inhibuje uvolňování excitačních 

aminokyselin (glutamát a aspartát). Osvědčilo se podávání jednorázové dávky přibližně 

hodinu před uskutečněním úkonů jako osobní hygiena či fyzioterapie (Lízrová 

Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al., 2013). 

Tizanidin je indikován k léčbě spasticity v důsledku RS i k léčbě bolestivých 

spasmů v souvislosti se statickými a funkčními bolestmi páteře. Snižuje reflexní míšní 

aktivitu excitačních interneuronů na presynaptické úrovni, tlumí uvolňování substance P 

z nociceptivních aferentních vláken a snižuje bolestivé spasmy. Je možno ho použít jako 

lék první volby nebo v kombinaci s baklofenem (Lízrová Preiningerová et Štětkářová 

in Havrdová et al., 2013). 

3.5.3 Kanabinoidy 

Nejznámějším preparátem je přípravek Sativex, který je farmaceuticky vyrobený 

a jsou v něm využity dvě sloučeniny z Cannabis sativa L.: delta – 9 –

 tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). Předpokládaný účinek těchto látek je 

takový, že dochází k modulaci endokanabinoidního systému. THC působí jako 

analgetikum, myorelaxans, antiemetikum, stimulans chutí, zlepšuje motorické funkce 

a má psychoaktivní účinky. CBD působí jako antikonvulzivum, svalové relaxans, 

neuroprotektivum, antioxidant a má antipsychotické účinky. Bylo také prokázáno, že 

CBD snižuje pocit úzkosti a  kombinací s THC se zvyšuje klinická účinnost (Lízrová 

Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al., 2013). 

Ačkoli se podle multicentrické mezinárodní studie jednoznačně potvrdil efekt 

snížení spasticity (až o 20 %), pacientům v ČR je tento preparát těžko dostupný 

vzhledem k jeho vysoké ceně (Novotná, 2011). 
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3.5.4 Botulotoxin 

Tato léčba je volena u pacientů s výraznou fokální spasticitou na končetinách. 

Nejčastějšími indikacemi botulotoxinu (BTX) jsou spasticita po cévní mozkové příhodě 

a při dětské mozkové obrně. Jeho účinek tkví v tzv. chemodenervaci (Lízrová 

Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al., 2013). 

Bližší informace budou uvedeny v samostatné kapitole této práce. 

3.5.5 Baklofenová pumpa 

Implantace baklofenové pumpy se využívá u těch pacientů, u nichž nedošlo 

k dostatečné kompenzaci spasticity. Takovým pacientům je implantována do podkoží 

s katétrem do intrathekálního prostoru, kam se kontinuálně uvolňuje již zmiňovaný 

baklofen (Lízrová Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al., 2013). 

Implantace baklofenové pumpy je však v ČR spíše ojedinělou záležitostí. Tato 

procedura je extrémně finančně nákladná a počet jejich implantací je striktně limitován 

(Kӧvári, 2015). 

3.6 Hodnocení spasticity 

K posouzení spasticity jsou využívány hodnotící škály na základě klinického 

vyšetření. Škály hodnotí například odpor spastického svalu vůči pasivním pohybům, 

další používají různé rychlosti protažení svalu, posuzují zapojení do složitějších 

stereotypů nebo hodnotí míru postižení funkce či určité aktivity (Ehler, 2015). 

Škály jsou nezbytné pro indikaci léčby, k průběžnému sledování efektu 

léčebných postupů či k indikaci chirurgických intervencí (Štětkářová et Ehler 

in Štětkářová et al., 2012). 

Pro hodnocení svalového tonu a rozsahu pohybu se hojně užívá Ashworthova 

škála, modifikovaná Ashwortova škála a Tardieuova škála. Pro pacienty s RS se 

využívá i speciální škála Multiple Sclerosis Spasticity Scale, která obsahuje 88 položek 

hodnotících spasticitu v šesti oblastech – svalovou ztuhlost, bolest, svalové spasmy, 

chůzi, aktivity běžného života, mentální zdraví a společenské začlenění. Bohužel je tato 

škála příliš zdlouhavá pro klinické účely (Kӧvári, 2015). 
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Autoři studie z roku 2006 přezkoumávali přes 937 citací z různých 

elektronických databází (Medline, Embase, Cinahl), ze kterých 119 studií splnilo 

kritéria pro zařazení. Ze studie vyplynulo, že ve zkoumaných zdrojích byly ve většině 

případů použity nástroje podobné AS (83 %), poté TS (10 %) a ostatní klinické škály 

představují 7 % (Scholtes et al., 2006).  

3.6.1 Ashworthova škála 

Spasticita se nejčastěji hodnotí podle Ashworthovy škály (AS) (Ehler, 2015). 

Tato škála byla původně vytvořená pro hodnocení spasticity právě u pacientů s RS. 

Využívá hodnocení odporu spastického svalu k pasivnímu protažení v průběhu jedné 

sekundy. Jde o úhlovou rychlost až 80°/s. Hodnotí se vždy pouze první provedení testu, 

neboť při opakovaném provádění dochází ke snížení spastické odpovědi (Štětkářová 

et Ehler in Štětkářová et al., 2012). 

 

Obrázek 1: Škála hodnocení svalového hypertonu dle Ashwortha 

(Štětkářová et al. 2012) 

 

V současné době se však klinici od tohoto hodnocení odklání, protože hodnotí 

pouze pasivní protažení spastického svalu (Gracies et al., 2010) a má nízkou inter-rater 

reliabilitu (Kӧvári, 2015).  

Roku 1987 zvýšili Bohannon a Smith senzitivitu původní AS tím, že přidali 

stupeň 1+, který odpovídá mírnému zvýšení svalového napětí s náhlým zvýšením 

odporu (catch – chápán jako záškub či kontrakce) během méně než poloviny 

zbývajícího pohybu hodnoceného svalu, a upravili také definici těžších stupňů této 

škály. Takto pozměněná AS se nazývá Modifikovaná Ashworthowa škála (MAS) 

(Ehler, 2015).  
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Obrázek 2: Modifikovaná škála dle Ashwortha (Štětkářová et al. 2012) 

3.6.2 Tardieuova škála 

Výhodou Tardieuovy škály (TS) je to, že umožňuje oddělení neurální 

a biomechanické komponenty spasticity. Obě předchozí škály totiž hodnotí tyto dvě 

komponenty dohromady. Při tomto škálování se vyšetření provádí v různých 

rychlostech.  Za použití různé rychlosti protažení spastického svalu dochází k reflexní 

odpovědi, a tím lze přesněji hodnotit reflexní polysynaptickou odpověď (Ehler, 2015). 

Modifikovaná Tardieuova škála používá standartní metody k vybavení 

základního napínacího reflexu a hodnotí také úhel, ve kterém se objeví stah svalu. 

Pro přehlednost a lepší představu tohoto hodnocení viz příloha č. 2. 

3.6.3 A five–step clinical assesment 

Prof. Jean Michel Gracies a jeho kolektiv sjednotil koncept sestávající z pěti 

kroků posuzujících spastickou parézu. Toto vyšetření se skládá z pěti po sobě jdoucích 

kroků, od pasivní protažitelnosti měkkých tkání v každé svalové skupině až po globální 

funkce horních i dolních končetin.  

První čtyři kroky nehodnotí sílu, ale schopnost každé svalové skupiny pasivně 

(krok 1 a 2) nebo aktivně (krok 3 a 4) bránit pohybu (Gracies et al., 2010). První 

a druhý krok vychází z hodnocení podle TS. Při měření vycházíme z nulové polohy, 

která neodpovídá klasickému anatomickému chápání nulového postavení v segmentu. 

Nulové postavení a tedy výchozí postavení je v tomto konceptu bráno jako poloha 

minimálního natažení vyšetřovaného svalu (Gracies et al., 2010). 
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První krok: Maximální rozsah pasivního pohybu: PROM (=XV1)  

Protažení musí být prováděno tak pomalu, jak jen to je možné. Pomalé protažení 

totiž minimalizuje možnost vyvolání napínacího reflexu. Tato rychlost se označuje V1 

(slow velocity). U většiny dospělých je zapotřebí provádět toto vyšetření velkou silou, 

aby se překonala spastická dystonie (Gracies et al., 2010).  

Druhý krok: M ěření úhlu zárazu („catch“) nebo klonu při rychlém protažení  

Toto protažení je prováděno maximální možnou rychlostí vyšetřujícího (V3, fast 

velocity). Před rychlým protažením se vyšetřující musí ujistit, že je vyšetřovaný sval 

relaxovaný. Toho lze dosáhnout rychlými opakujícími se pohyby v opačném směru, než 

v jakém bude sval protahován.  

Rychlost V3 maximalizuje vyvolání napínacího reflexu a po protažení dojde 

u spastického svalu k zárazu nebo klonu. Úhel zárazu nebo klonu (XV3) představuje 

práh vyvolání reflexu. Tento úhel je závislý na délce a pasivní protažitelnosti svalu 

a šlachy, což zjistíme při rychlosti V1. Typ svalové reakce (Y), která nastane 

při rychlém protažení v určitém úhlu, definuje stupeň spasticity (Gracies et al., 2010).  

TS definuje tzv. úhel spasticity X, což je rozdíl úhlů XV1 – XV3. Velký rozdíl 

značí významnou dynamickou komponentu s velkým potenciálem ke zlepšení. Malý 

rozdíl v těchto úhlech naopak značí spíše fixní kontrakturu s malým potenciálem 

ke zlepšení (Gál et Lavičková, 2015). 

Typy svalových reakcí, které nastanou po rychlém protažení v daném úhlu, 

definují stupeň spasticity. Rozlišujeme tyto typy (Gracies et al., 2010):  

• Při rychlém protažení nevznikne žádná svalová kontrakce. Y= 0 

(XV3=XV1)  

• Při rychlém protažení nastane slabá svalová kontrakce, ale nenastane 

záraz. Y= 1 (XV3=XV1) 

• Při rychlém protažení se vyskytne svalová kontrakce, která je dostatečná 

k zaražení pasivního pohybu v určitém úhlu XV3, který je odlišný od úhlu 

XV1. Y= 2 (XV3< XV1) 

• Při rychlém protažení nastane svalová kontrakce, při které vzniká záraz 

v určitém úhlu XV3, odlišném než je XV1. Poté dojde k uvolnění, kterému 

následuje nevyčerpatelný klonus, který trvá déle než deset sekund. 

Y= (XV3<XV1) 
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Třetí krok: Vyšetření aktivního rozsahu pohybu: AROM (=XA) 

Pacient je u tohoto vyšetření vyzván, aby provedl aktivní pohyb proti hodnocené 

skupině svalů. Maximální rozsah pohybu se v tomto přístupu označuje XA. Na základě 

získaných hodnot je definován úhel parézy Z. Spočítá se rozdílem hodnot XV1 – XA. 

Úhel parézy Z vyjadřuje schopnost aktivního pohybu v rámci dostupného 

pasivního rozsahu pohybu, a to způsobem méně závislým na délce měkkých tkání 

(zjištěno pomocí pasivního rozsahu pohybu při V1), než samotný maximální rozsah 

aktivního pohybu (Gracies et al., 2010).  

Čtvrtý krok: Vyšet ření maximální frekvence rychlých střídavých pohybů 

V této fázi vyšetření je pacient požádán, aby vykonával opakující se aktivní 

pohyby v maximálním rozsahu pohybu co nejrychleji po dobu 15 s. Počet vykonaných 

pohybů určuje schopnost opakovat rychlé aktivní pohyby navzdory pravděpodobnosti 

zvýšené spastické ko-kontrakce a spastické dystonie po navození únavy. Schopnost 

opakovat střídavé pohyby potřebujeme při většině denních aktivit, například při chůzi, 

psaní, vkládání potravy do úst nebo mluvě (Gracies et al., 2010).  

Pátý krok: Hodnocení aktivních funkcí končetin  

V pátém kroku se hodnotí objektivní a subjektivní funkce horních (HKK) 

a dolních končetin (DKK).  

Do objektivního testování jsou řazeny škály pro měření čistě motorického 

deficitu a ty, které hodnotí funkci končetiny při denních aktivitách. Pro HKK je 

využíván například Fungl – Mayer Test nebo Frenchayský test paže (Gracies et al., 

2010).  

U hodnocení DKK se využívají rychlostní testy chůze, například dvouminutový 

test chůze, 10 m test chůze, test vstávání a chůze na čas (z angličtiny Timed Up and Go, 

TUG test) (Štětkářová et Ehler in Štětkářová et al., 2012). Pro odhalení nebo upřesnění 

kvalitativních abnormalit chůze je vhodné zařadit také hodnocení chůze 

po nerovnoměrném povrchu či chůzi po schodech. Dále může být během chůze měřena 

i délka a kadence jednotlivých kroků (Gracies et al., 2010). 
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 K hodnocení subjektivního vnímání funkce HKK můžeme využít Disability 

Assesement Scale (DAS) nebo Goal Attainment Scaling (GAS). Pomocí GAS se 

hodnotí výsledek léčby. Klinik provede důkladnou analýzu klinického nálezu a po 

diskuzi s nemocným a rodinnými příslušníky se vyberou 3 -4 parametry, které se stanou 

zároveň cílem terapie. Po podstoupené terapii a po předem stanoveném časovém 

intervalu se výsledek zhodnotí podle pětistupňové škály (výrazně horší, mírně horší, 

stejný, mírně zlepšen, výrazně zlepšen). Tuto metodu provádí lékař, nejčastěji před 

zahájením terapie (např. aplikace BTX) (Ehler, 2015). Ovšem lze použít i nespecifické 

škály, například nejvyužívanější Barthel Index nebo Functional Independence Measure 

(FIM), kde se dozvíme o schopnosti pacienta zvládnout úkony bez nutnosti využití 

postižené končetiny a můžeme hodnotit jeho náhradní strategie (Gracies et al., 2010).  

Mezi škály hodnotící subjektivní vnímání funkce DKK patří například FAC 

(Functional Ambulation Classification). Hodnotí především míru nezávislosti chůze 

v běžném denním životě. Takové nástroje hodnocení mají dobrou validitu, avšak mohou 

mít nízkou senzitivitu. Proto se stejně jako u horní končetiny používá GAS (Gracies 

et al., 2010). Kompletní vyšetřovací tabulka spasticity podle Graciese k prohlédnutí viz 

příloha č. 3. 
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4 BOTULOTOXIN  

Botulotoxin je neurotoxin produkovaný anaerobní grampozitivní bakterií 

Clostridium botulinum. Je nejprudším jedem známým člověku (Cameron et al., 2014). 

Při perorálním podání představuje letální dávka pro člověka 10-20ug (Ehler, 2013). 

Jeden gram krystalického toxinu, pokud by byl rovnoměrně rozprášen a vdechnut, by 

mohl zabít více než 1 milion lidí (Arnon et al., 2001). 

Botulotoxin odvozuje svůj název od latinského slova botulus- klobása (odtud 

tradiční název „klobásový jed“). Je znám jako vyvolavatel život ohrožující intoxikace- 

botulismu, jejíž podstatou je svalová paralýza (Ehler et Štětkářová 

in Štětkářová et. al. 2012).  

Existuje sedm sérotypů botulotoxinu, z nichž pouze tři (A, B a F) jsou původci 

lidského onemocnění - botulismu. Dostává se do organismu potravou (anaerobní 

prostředí - konzervy, klobásy, u kojenců a batolat i včelí med), ale Clostridium 

botulinum se může rovněž pomnožit v ranách. Nervosvalová blokáda i autonomní 

poruchy mohou mít fatální průběh (Ehler, 2013). 

Od 60. let 20. století se začal používat též terapeuticky. Zpočátku v oftalmologii, 

později i v dalších lékařských oborech a ve velkém rozsahu také v kosmetice. V léčbě 

se používají typy A, B a E (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et al., 2012). 

4.1 Struktura a mechanismus účinku 

Molekula botulotoxinu je tvořena dvěma peptidovými řetězci, které jsou spojeny 

disulfidovým můstkem ve vazbě na hemaglutinin a další proteiny. Velikost těchto 

proteinů určuje specifickou hmotnost celého komplexu a též schopnost difuze tkáněmi. 

Těžký řetězec se naváže na vazebné místo presynaptické membrány a lehký řetězec 

proniká do presynaptického zakončení a štěpí specifické proteiny třídy SNARE 

(Soluble NSF-N-ethyl-maleimide-sensitive factor Attachement protein Receptor 

complex) (Ehler, 2013).  
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Z řady SNARE proteinů mají základní význam synaptobrevin 

(transmembránový protein synaptické vezikuly), syntaxin (transmembránový protein 

buněčné membrány presynaptické části synapse) a SNAP 25 (periferní protein 

zakotvený v buněčné membráně presynaptické části synapse). Každý ze sedmi sérotypů 

botulotoxinu se váže na specifické místo presynaptické membrány a následně štěpí 

specifické proteiny. Sérotypy A, C a E štěpí SNAP-25, typ C štěpí rovněž syntaxin. 

Sérotypy B, D, F a G štěpí synaptobrevin (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et. al. 

2012). 

Rozštěpením těchto membránových proteinů nemůže dojít k fúzi synaptické 

vezikuly s buněčnou membránou a následnému vylití obsahu s kvanty acetylcholinu 

do synaptické štěrbiny. Tímto mechanismem dochází k zablokování přenosu vzruchu 

na postsynaptickou část neuromuskulární ploténky, a tím k blokádě celé cholinergní 

synapse (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et al. 2012). 

 

 

Obrázek 3: Schéma znázorňující mechanismus účinku BTX  

na nervosvalové ploténce (Ehler 2013) 
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Základním účinkem botulotoxinu je tedy blokáda uvolnění acetylcholinu 

z presynaptického zakončení neuromuskulární ploténky a následná blokáda 

nervosvalového přenosu. Tímto mechanismem botulotoxin zabraňuje uvolnění 

acetylcholinu a tím snižuje aktivitu svalu či žláz (slinných, slzných, potních). 

Botulotoxin ovšem blokuje uvolnění také dalších mediátorů (např. substance P, se 

snížením aferentace v drahách bolesti). Ve svalu dochází po aplikaci botulotoxinu 

kromě blokády nervosvalové membrány i k degeneraci presynaptického zakončení 

a rozvoji atrofie svalových vláken s nálezem fibrilací a pozitivních vln. Tyto změny 

jsou pravděpodobně způsobeny blokádou uvolnění dalších působků z presynaptického 

zakončení nervosvalové ploténky, zejména růstových faktorů (nerve growth factor, 

NGF) (Ehler, 2013).  

Klinický i neurofyziologický efekt botulotoxinu na neuromuskulární přenos trvá 

3 až 5 měsíců (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et. al. 2012). Při elektromyografickém 

vyšetření tři týdny po aplikaci botulotoxinu se nacházejí často velmi četné fibrilace 

a pozitivní vlny a pouze malé množství akčních potenciálů motorických jednotek, které 

jsou navíc nižší, často polyfázické (Ehler, 2013).  

Botulotoxin vede k atrofickým změnám ploténky, přesto současně stimuluje 

pučení axonů a tvorbu nových nervosvalových jednotek. Při vyčerpání účinku 

botulotoxinu po několika měsících dochází ke zvětšování původních motorických 

jednotek zpět do původní velikosti. Podle současných názorů se nově vytvořené 

jednotky funkčně neuplatní, protože ještě před jejich zapojením do nervosvalového 

přenosu dojde k aktivaci starých, původně zablokovaných plotének. Když začnou 

původní ploténky znovu fungovat, ty nové degenerují ještě dříve, než se stačí zapojit. 

(Ehler, 2013).  

4.2 Účinek botulotoxinu 

Účinek botulotoxinu je závislý na mnoha faktorech, jako jeho koncentraci, typu 

botulotoxinu, aplikovaném objemu, obsahu proteinů i na pevnosti vazby botulotoxinu 

na tyto proteiny (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et. al. 2012). Působení botulotoxinu 

je závislé na aktivitě nervosvalových plotének. Čím vyšší je aktivita svalu, tím více jsou 

ovlivněny nervosvalové ploténky a léčebný účinek je větší (Ehler, 2013). 
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Botulotoxin v místě aplikace působí na intrafuzální i extrafuzální svalová vlákna 

a šíří se ve svalu od místa aplikace. V omezené míře dochází k difuzi botulotoxinu 

s průnikem podél fascií a přes ně. Následkem toho se mohou projevit nežádoucí účinky 

- nežádoucí oslabení svalů v okolí místa aplikace. Může dojít i k působení botulotoxinu 

ve vzdálených svalech (např. zvýšený jitter svalů končetin u chronické terapie 

cervikální dystonie). K ovlivnění vzdálených svalů dochází transportem botulotoxinu 

krevní cestou. V experimentu na zvířatech byly popsány i další mechanismy transportu 

botulotoxinu, a to z místa intramuskulární aplikace pomocí retrográdního transportu 

až do zadních rohů míšních a transport z míchy aferentními drahami do motorických 

oblastí mozku (Ehler, 2013).  

Biologická aktivita botulotoxinu se tradičně udává v myších jednotkách. Myší 

jednotka (MU) je definována jako dávka toxinu, která po intraperitoneální aplikaci 

usmrtí 50 % myší druhu Swiss - Webster (LD50). Pro člověka vážícího 70kg by bylo 

třeba 2700-3000 MU (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et al. 2012). V případě Botoxu, 

kde jedna ampulka obsahuje 5 ng ve 100MU, by bylo pro LD50 zapotřebí aplikovat 

takovému pacientovi 27 až 30 ampulek intravenózně (Ehler, 2013). Při lokálním použití 

je botulotoxin velmi účinný a je bezpečný (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et al. 

2012). 

V České Republice jsou v současné době dostupné tři přípravky s obsahem 

botulotoxinu - Botox, Dysport a Neurobloc (Ehler, 2013).  

 

Obrázek 4: Přehled léčivých přípravků s obsahem BTX (Ehler, 2013) 
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4.3 Nedostatečná účinnost botulotoxinu 

U osob, kterým dosud nebyl podán botulotoxin, se udává 5% primární 

neúčinnost. Podkladem sekundární neúčinnosti (asi v 5–7 %) je tvorba protilátek proti 

botulotoxinu, která se může vyskytnout po aplikaci botulotoxinu. V klinické praxi se 

však nízká účinnost či neúčinnost vyskytuje podstatně častěji. Podkladem 

nedostatečného terapeutického účinku může být primární či sekundární neúčinnost, ale 

také zde mohou působit další faktory – chybná aplikace botulotoxinu, nedostatečná 

dávka a další. Z klinických testů účinnosti botulotoxinu se používá aplikace 

do m. frontalis (po třech týdnech se objevuje asymetrie výše obočí s poklesem na straně 

aplikace), případně aplikace botulotoxinu do m. extensor digitorum brevis (Ehler, 

2013). 

4.4 Lokální aplikace botulotoxinu 

Pro docílení co nejlepšího účinku je velmi důležitý správný výběr svalů, 

do kterých bude botulotoxin aplikován. Jedná se o svaly, které se největší 

měrou podílejí na obtížích nemocného. Jsou to dystonické a spastické svaly, dále se 

jedná o ko-kontrakci svalů a rovněž o asociované reakce, které pacientovi působí obtíže 

(Ehler, 2013). V medicínském použití není cílem aplikace botulotoxinu prohloubení 

parézy spastického svalu, ale omezení jeho ko-aktivace v situacích, kdy se patologicky 

kontrahuje coby antagonista a oslabuje volní tah agonisty. V takových případech lze 

po denervaci paradoxně očekávat zlepšení samotné parézy (Ehler et  Štětkářová 

in Štětkářová et al. 2012). 

Není jasně prokázáno, zda je účinek botulotoxinu vyšší při aplikaci do jednoho, 

nebo do více bodů ve svalu. Rovněž aplikace do motorického bodu svalu, ploténkových 

zón svalu nebo i mimo tyto oblasti není rozhodujícím faktorem úspěchu. Podstatná je 

ale aplikace přesně do toho svalu, který jsme si vybrali za cíl. Tedy do toho, který se 

na daném klinickém stavu významně podílí či je dokonce vůdčím svalem daného 

klinického stavu se svalovým hypertonem (Ehler 2013).  



Bakalářská práce                  Vliv aplikace botulotoxinu na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou 

40 

Intramuskulární aplikace botulotoxinu do povrchově uložených svalů je celkem 

snadná (např. do m. biceps brachii, m. extenzor digitorum communis, do mimických 

svalů). Do hlouběji uložených svalů či při deformitách končetin v rámci svalového 

hypertonu a při různých kombinacích rotace, inklinace, horizontální a vertikální polohy 

krku je identifikace jednotlivých svalů obtížná. V těchto případech se k přesnému 

zacílení podání botulotoxinu doporučuje použít pomocné metody jako např. EMG, 

ultrazvuk, CT, endoskopie (Ehler et Štětkářová in Štětkářová et. al. 2012). 

4.5 Indikace léčby botulotoxinem 

Botulotoxin má v léčbě zvýšené svalové aktivity u spastických dystonických 

syndromů své výlučné místo. Vzhledem k nízkému výskytu nežádoucích účinků jej 

považujeme za lék první volby, a to i ve srovnání s myorelaxancii podávanými 

perorálně. Léčba botulotoxinem dokáže zmírnit nejen spasticitu (např. klonus), ale 

především spastickou dystonii a ko-kontrakce, které pacienta invalidizují nejvíce. Díky 

zmírnění svalového napětí lze pak zkrácený sval lépe protáhnout, což zvyšuje účinnost 

následné rehabilitační léčby (Jech in Štětkářová 2012). U spastické parézy je důležité 

zachování alespoň určitého stupně pohybu v léčených segmentech.  

Dalšími indikacemi jsou hemifaciální spasmus, tiky, lokální svalové hypertonie. 

Postupně se rozšiřuje indikační spektrum i pro autonomní poruchy - hypersalivace, 

hyperhidróza. Dále je botulotoxin využíván k ovlivnění hypertonie dutých orgánů 

v rámci různých patologických situací, jako např. hyperaktivita močového měchýře, 

spasmus kardie, fissura ani. Zčásti jsou ovlivnitelné botulotoxinem i některé bolestivé 

stavy s podílem hypertonie, jako algické syndromy v oblasti pánve, myofasciální bolest. 

Nově se botulotoxin používá i u postherpetické neuralgie, neuralgie nervus trigeminus 

či bolestivé diabetické neuropatie. Rychle se rozšiřující úspěšnou indikací je i chronická 

denní bolest hlavy (Ehler, 2013). 
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4.6 Kontraindikace a nežádoucí účinky léčebného podání 

botulotoxinu 

Absolutní kontraindikací je těhotenství a laktace. Relativní kontraindikací jsou 

poruchy neuromuskulárního přenosu (myasthenia gravis, myastenický syndrom), 

poruchy periferního motoneuronu (např. amyotrofická laterální skleróza) i těžší 

neuropatie (autoimunní, toxické či metabolické s výrazným motorickým postižením). 

Dále je kontraindikací alergie na botulotoxin, lokální kožní změny v místě plánované 

aplikace či primární a sekundární rezistence na botulotoxin. Podání botulotoxinu též 

není možné u pacientů s antikoagulační terapií, kteří mají hodnotu INR nad 2,5 (Ehler, 

2013). 

Poměrně častým nežádoucím účinkem léčby botulotoxinem je přílišné oslabení 

svalů, do nichž byl aplikován, a rovněž šíření na svaly v nejbližším okolí. Výjimečně 

dojde i k oslabení vzdálených svalů (Ehler, 2013).  

 Mezi nežádoucí účinky patří také bolesti v místě vpichu, otok a krvácení, 

úzkostné reakce, bolest hlavy, výjimečně chřipkové příznaky, hypotenze a tachykardie 

(Ehler et Štětkářová in Štětkářová et al.). Možným nežádoucím účinkem je též únava, 

zejména při použití větších dávek. S RS spojená únava, pokud je zhoršována 

botulotoxinem, může být závažným problémem významně omezujícím domácí 

i profesní činnosti (Habek et al., 2010). 

Mezi nejzávažnější, byť vzácné, komplikace patří šíření účinku botulotoxinu 

mimo aplikovanou oblast. Toto může až vést k celkové slabosti a dalším problémům, 

jako např. k dysfagii či k dýchacím obtížím. Tyto obtíže mohou být až život ohrožující, 

a nemusí být vždy vázány na užití vysokých dávek botulotoxinu (Cameron et al., 2014). 

4.7 Využití botulotoxinu u roztroušené sklerózy 

Botulotoxin je u pacientů s RS využíván především pro symptomatickou léčbu 

spasticity, k ovlivnění bolesti související se spasticitou, dále k léčbě některých 

urologických obtíží, případně k ovlivnění třesu. Vzácněji je využíván při  některých 

dalších problémech vyskytujících se u pacientů s RS, např. při internukleární 

oftalmoplegii či nystagmu (Habek et al., 2010). 
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Významnou léčebnou indikaci pro aplikaci botulotoxinu tvoří u RS  urologické 

obtíže, zejména v případě selhání primární farmakologické léčby (Havrdová et al. 

2013). Udává se, že dysfunkce dolních močových cest postihuje dva ze tří pacientů s RS 

již po pěti letech od diagnózy (Schurch, Carda, 2014). V případě hyperaktivity 

detruzoru se botulotoxin A aplikuje do této oblasti a díky tomu dojde ke zvětšení 

kapacity měchýře. V případě aplikace do oblasti zevního svěrače při detruzorovo-

sfinkterické dyssynergii vede ke zlepšení mikce a snížení objemů postmikčního rezidua 

(Ginsberg et al., 2012). 

Efekt a bezpečnost využití botulotoxinu (zejména typu onabotulotoxinum A) 

u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivitou detruzoru je dokazován pomocí 

náhodných, dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií, které hodnotí pacienty 

s těmito obtížemi. Nejčastěji jsou v těchto studiích zařazeni pacienti po poranění míchy 

a právě pacienti s RS (Schurch, Carda, 2014). Podle zatím největší náhodné, placebem 

kontrolované studie, kde bylo zkoumáno 416 pacientů (227 s RS a 189 po míšním 

poranění), došlo již po 6 týdnech k významnému snížení počtu inkontinentních příhod 

u pacientů, kterým byl aplikován botulotoxin, u placebem léčených však ke změně 

nedošlo (Ginsberg et al., 2012). Náhodné, placebem kontrolované studie ukázaly, že 

léčba neurogenní hyperaktivity detruzoru botulotoxinem signifikantně zvyšuje kvalitu 

života pacientů s míšním poraněním a RS (Schurch, Carda, 2014). 

U pacientů s RS, kteří trpí výraznou fokální spasticitou, se doporučuje použít 

intramuskulární aplikace botulotoxinu do postižených svalů. Na dolních končetinách je 

důležité podávání botulotoxinu do adduktorů stehen, kdy výrazný spazmus těchto svalů 

brání vhodné hygienické péči o močení a stolici (Havrdová et al. 2013). Dále bývá 

aplikace botulotoxinu s úspěchem využívána u spastického syndromu pes equinovarus 

a u syndromu spastické extenze palce nohy („striatal toe“) (Habek et al., 2010).  

Aplikace do svalů horních končetin je u RS pacientů užívána méně často, 

zejména k ovlivnění těžké spasticity adduktorů ramenního kloubu. Botulotoxin může 

též otevřít terapeutické okno pro další léčbu u RS pacientů upoutaných na lůžko 

snížením míry spasticity, také může pomoci snížením rizika vzniku dekubitů a úrovně 

bolesti (Habek et al., 2010). Dobrý efekt aplikace botulotoxinu byl zaznamenán 

u bolestivých svalových spazmů (Solaro et al., 2013). 
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V některých studiích bylo využito aplikace botulotoxinu k ovlivnění třesu 

u pacientů s RS. Došlo ke zmírnění intenzity třesu, avšak nedošlo ke zlepšení skóre 

v dotaznících hodnotících kvalitu života. Ve skupině pacientů, kterým byl aplikován 

botulotoxin, byl zjištěn statisticky významně vyšší výskyt svalové slabosti oproti 

pacientům, kterým bylo aplikováno placebo. Bude nutný další výzkum v této oblasti 

(Cameron et al., 2014). 

Spasticita způsobená roztroušenou sklerózou nepatří u nás ke schváleným 

indikacím podání botulotoxinu. Lék je možné podat v indikaci fokální dystonie 

končetiny nebo požádat o schválení revizním lékařem pojišťovny, pokud chceme 

složitější aplikační schéma (Lízrová Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al. 

2013). 

Na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK FN Motol 

podstoupilo léčbu botulotoxinem devět pacientů v letech 2014-2015. Ve třech případech 

byla botulotoxinem lokálně ošetřena horní končetina pro flekční spasmy lokte a prstů, 

včetně palce znemožňující funkční úchop. Dvakrát byla ošetřena hyperaktivita 

adduktorů kyčle při těžké spastické paraparéze dolních končetin. U dalších čtyř pacientů 

bylo cílem zlepšit kvalitu chůze lokálním ošetřením m. rectus femoris (RF) pro těžkou 

extenční spasticitu. U jedné pacientky bylo provedeno ošetření z důvodů bolestivých 

extenčních spasmů m. RF a m. extensor hallucis longus. Nejlepšího efektu bylo 

dosaženo u adduktorové spasticity a u bolestivých spasmů vyvolávaných m. triceps 

surae. Nejmenší úspěch byl zaznamenán ve snaze zlepšit kvalitu chůze ošetřením 

m. rectus femoris. Ačkoli po aplikaci došlo k objektivnímu zlepšení v 10m testu chůze, 

pacienti toto zlepšení hodnotili jako nevýznamné a pro ně nepřínosné. Při aplikacích 

botulotoxinu do spastických svalů horní končetiny bylo zaznamenáno subjektivní 

i objektivní zlepšení. Během léčby se na tomto pracovišti nesetkali s vedlejšími účinky 

(Kӧvári, 2015). 
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4.8 Vliv botulotoxinu v kombinaci s fyzioterapií u nemocných 

s roztroušenou sklerózou 

Po aplikaci botulotoxinu je vždy nezbytné, aby následovala cílená a intenzivní 

fyzikální léčba s protahováním zkrácených svalů a s individuálním cvičením (Lízrová 

Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al. 2013). 

Doporučované denní cvičení u pacientů se spastickou parézou spočívá 

v důkladném protahování těch svalů, které jsou nejvíce zkrácené a postižené 

hyperaktivitou. Takzvaný prolongovaný strečink bývá podpořen cílenými injekcemi 

látek blokujících svalovou hyperaktivitu – například botulotoxin. Obecně je vhodné 

kombinovat strečink a aktivní posilovací cvičení (Gál et al., 2015). 

Statický strečink by měl být prováděn ideálně 20 – 30 min, zkušenosti z klinické 

praxe ovšem ukazují, že i kratší doba protahování může být v prevenci kontraktur 

efektivní, musí však trvat alespoň 10min. Protahování při spastické paréze je nutné 

do maximálního rozsahu pohybu v kloubu, nikoliv do středního postavení (Hoskovcová 

et al., 2014). 

Aktivním cvičením je myšleno intenzivní posilování založené na rychlém 

střídání pohybů, zaměřené na nejvíce oslabené svaly. Cvičení trvá asi 30 – 60 s a má být 

prováděno v co možná v největším rozsahu a jak nejrychleji je to možné (Yelnik et al., 

2010). 

Studie prováděná v Římě v Andrea Hospital prokázala jasný pozitivní efekt 

kombinace časné fyzioterapie po aplikaci botulotoxinu typu A na spasticitu u pacientů 

s RS. Konečný počet sledovaných v této pilotní studii byl 38. Jednalo se o jednoduchý 

slepý pokus trvající dvanáct týdnů. Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny, kdy oběma 

byl aplikován botulotoxin A, ale pouze jedna byla zařazena do rehabilitačního 

cvičebního programu. Fyzioterapeutická cvičební jednotka trvala 40 min a byla 

opakována patnáct po sobě jdoucích dnů. Terapeutická jednotka obsahovala zejména 

protahovací prvky svalů, kde byla aplikace provedena. To vedlo k efektivnějšímu 

vychytávání botulotoxinu, a tak jeho lepšímu účinku (Giovannelli et al., 2007).  
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Výsledky byly odečítány z výsledných hodnot MAS, měřených 2, 4 a 12 týdnů 

po zahájení léčby. Spasticita pacientů se prokazatelně snížila již po dvou týdnech 

a tento pozitivní efekt přetrvával nejméně tři měsíce po aplikaci, kdy byli pacienti 

sledováni. Náhlé snížení spasticity postižených svalů umožnilo fyzioterapeutům 

dosáhnout nových funkčních cílů, které dříve byly nemyslitelné. Pacientům se výrazně 

zlepšila jejich hybnost, což mělo pozitivní vliv na provádění běžných denních činností 

a v neposlední řadě i na jejich náladu (Giovannelli et al., 2007). 

Doporučované denní cvičení spočívá v důkladném protahování těch svalů, které 

jsou nejvíce zkrácené a postižené hyperaktivitou. Takzvaný prolongovaný strečink bývá 

podpořen cílenými injekcemi látek blokujících svalovou hyperaktivitu – například 

botulotoxin. Obecně je vhodné kombinovat strečink a aktivní posilovací cvičení (Gál et 

al., 2015). 

Statický strečink by měl být prováděn ideálně 20 – 30 min, zkušenosti ovšem 

z klinické praxe ukazují, že ještě 10min protahování určité svalové skupiny je ještě 

efektivních v prevenci kontraktur. Protahování při spastické paréze je nutné 

do maximálního rozsahu pohybu v kloubu, nikoliv do středního postavení (Hoskovcová 

et al., 2014). 

Aktivním cvičením je myšleno intenzivní posilování založené na rychlém 

střídání pohybů, zaměřené na nejvíce oslabené svaly. Cvičení trvá asi 30 – 60 s a má být 

prováděno v co možná v největším rozsahu a jak nejrychleji je to možné (Yelnik et al., 

2010). 
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5 KVALITA ŽIVOTA  

Kvalita života obecně je velmi široký, multidimenzionální a komplexní pojem. 

V posledním období se dostává do popředí zájmu mnohých, nejen medicínských 

disciplín. Zasahuje do mnoha oblastí osobnosti člověka – oblast tělesná, sexuální, 

racionální, emocionální, duchovní, ekonomická, pracovní, rodinná, sociální. 

Nepopiratelný je i výsostně subjektivní charakter hodnocení kvality života 

samotným pacientem, který plyne z unikátního osobnostního nastavení každého jedince 

a jeho schopnosti adaptace na životní události. Důležitou roli hraje i podpora pacienta 

okolím.  

V medicínské oblasti zahrnuje pojem kvalita života především otázky tělesného 

a duševního zdraví, nejčastěji je užíváno slovního spojení „health related quality 

of life“  (HRQoL, kvalita života vázaná na zdravotní stav) (Kantorová et al, 2012).  

Kvalita života související se zdravím vyjadřuje míru, do jaké nemoc a její léčba 

ovlivňují pacientovu schopnost a možnost žít život, jenž by mu dal uspokojení. Důraz 

na sledování a hodnocení kvality života vznikl úsilím komplexně dokladovat úspěšnost 

léčby a dopad terapeutických intervencí na zdravotní stav pacienta. Dalším faktorem 

byla potřeba hodnocení finanční nákladnosti a efektivity léčby. V rámci 

farmakoekonomických analýz je kvalita života jedním z významných ukazatelů 

hodnotících efektivnost terapie. Ke sledování prodloužení délky života se přidružuje 

ukazatel zlepšení jeho kvality, náhled k běžnému dennímu „fungování“ pacienta a jeho 

subjektivní prožívání zdraví/nemoci (Vaňásková et Bednář, 2013). 

5.1 Kvalita života u pacientů s roztroušenou sklerózou 

Roztroušená skleróza je nejčastějším neurologickým onemocněním mladých 

dospělých v produktivním věku. Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou je 

tímto onemocněním výrazně ovlivněna. Každé dlouhodobé nevyléčitelné onemocnění 

samo o sobě působí na člověka jako stresující faktor, u roztroušené sklerózy je to ještě 

umocněno vidinou narůstající invalidity nebo inkontinence či snížením kognitivních 

funkcí v průběhu času, poruchami osobnosti, nepředvídatelnými atakami a náhlými 

změnami zdravotního stavu (Mezerová et al., 2014). 
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Vlastní kvalita života lidí s RS vychází z koncepčního modelu, jenž je dán 

čtyřmi oblastmi plnohodnotného života jedince. Základní doménou je fyzický stav. 

Vyššími stupni jsou psychický stav a psychologické aspekty, sociální stav, ekonomické 

a duchovní aspekty. Kvalitu života dále ovlivňuje věk, pohlaví, vzdělání, rodinná 

a ekonomická situace, kultura, náboženství a víra. Velice záleží i na subjektivním 

žebříčku hodnot (Mezerová et al., 2014). 

Při RS se téměř vždy s narůstající dobou trvání onemocnění mění i kvalita 

života. Se stoupající hodnotou EDSS (expanded disability status scale, tzv. Kurtzkeho 

škála) kvalita života pacientů s RS rychle klesá. Relativní spokojenost nemocných osob 

neodráží pouze úroveň poskytované zdravotní péče, ale též úroveň, dostupnost 

a náklady na různé sociální služby a pomoc (Kantorová et al., 2012). 

Pacienti s RS udávají jako nejdůležitější parametr poruchu hybnosti. Snížení 

schopnosti samostatného pohybu má největší korelaci se snížením kvality života. 

Poruchami chůze trpí 64-85 % pacientů, přičemž schopnost samostatného pohybu 

nejvíce ovlivňuje kvalitu života osob s časnou, ale i pokročilou formou RS nezávisle 

na pohlaví (Heesen et al., 2008).  

Poruchy chůze jsou rovněž nejčastější příčinou snížení pracovní produktivity 

nebo ztráty zaměstnání pacientů s RS. V kanadské studii Edgleyho et al., která 

zahrnovala 602 pacientů s RS, byla 78% míra nezaměstnanosti. Třemi nejčastějšími 

příčinami ztráty zaměstnání byly poruchy chůze (41 %), únava (39 %) a poruchy paměti 

a zraku (12 %) (Kantorová et al., 2012). 

V rámci hodnocení kvality života pacienty je důležité také zachování 

zrakových funkcí. V případě pokročilých forem RS umístili pacienti na třetí místo 

v pořadí důležitosti zachování kognitivních a mnestických schopností. Pro zachování 

pocitu dostatečného zdraví je dle pacientů důležitá též dostatečná síla a koordinace 

horních končetin. Mezi další důležité aspekty patřily dle pacientů s RS též schopnost 

kontrolovat vylu čovací funkce (zejména ovládání močového měchýře), 

a nepřítomnost bolestivých pocitů (Heesen et al., 2008). 
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Vliv na kvalitu života má i kvalita pracovního života., tj. míra spokojenosti 

a změna preferencí v zaměstnání v závislosti na onemocnění. Z literárních zdrojů 

jednoznačně vyplývá, že kvalita pracovního života je součástí komplexní kvality života 

jako takové. Pracující pacienti s relaps-remitentním typem RS mají větší kvalitu života 

než nepracující. Překvapivě však zaměstnaní pacienti s RS předčili svou kvalitou 

pracovního života i běžnou populaci. Jednou ze zásadních bariér hledání práce 

u pacientů s RS je strach ze zhoršení zdravotního stavu. Velkou úlohu hraje i únava, 

která je pro pacienty znepokojující i omezující. Překvapivým zjištěním byla velká 

neznalost a předsudky ze strany zaměstnavatele. Zásadní odstranitelnou příčinou vzniku 

bariér byl na základě multikriteriálního hodnocení zjištěn nedostatek informací 

o nemoci jak u samotného pacienta, tak v zaměstnání či rodině (Mezerová et al., 2014). 

Dalším faktorem nepříznivě ovlivňujícím kvalitu života u RS je sexuální 

dysfunkce, která je u pacientů s RS velmi častá. Obtíže v této oblasti jsou pro pacienty 

velmi zatěžující a mají negativní vliv i na rodinné vztahy. Kromě přímého negativního 

vlivu onemocnění na sexuální funkce mají vliv i problémy vyplývající z emocionálních, 

sociálních a kulturních problémů způsobených tímto onemocněním (Lysandropoulos et 

Havrdová, 2015). 

Mezi významné faktory ovlivňující kvalitu života pacientů s RS patří také 

únava, deprese, potíže se spánkem, problémy partnerské a v rodinném životě, sociální 

izolace.  

Stejně jako u dalších chronických onemocnění můžeme polemizovat o tom, zda 

je kvalita života u pacientů s RS více vypovídajícím výsledkem než tradiční měření 

míry invalidity nebo neurologického poškození. Nicméně bude nutno udělat ještě 

mnoho práce, než se kvalita života pacientů ujme pozice primárního ukazatele 

ve výstupech z klinických zkoušek a v klinické praxi (Lysandropoulos et Havrdová, 

2015).  

Jednak budou muset být lépe definovány prvky, které mají vliv na kvalitu života 

u pacientů s RS. Za druhé musí být ujasněno, který z mnoha nástrojů k měření kvality 

života by měl být použit a pro jaké účely. Za třetí, musí existovat jasné důkazy 

o pozitivním vlivu psychologických podpůrných strategií, jak na progresi onemocnění, 

tak na kvalitu života u pacientů s RS (Lysandropoulos et Havrdová, 2015). 
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Očekává se, že dalším výzkumem budou lépe definovány nejvhodnější způsoby 

hodnocení výsledků zaměřených na pacienta a určeny nejvhodnější strategie vedení pro 

jednotlivé pacienty s RS (Lysandropoulos et Havrdová, 2015). 

5.2 Spasticita a její vztah ke kvalitě života u nemocných s RS 

Spasticita postihuje většinu pacientů s RS a patří k nejvíce omezujícím 

příznakům. Může způsobovat bolest, snižuje schopnost pohybu a zasahuje do osobní 

hygieny. Bylo také prokázáno, že spasticita je hlavním faktorem, který přispívá 

k zhoršení funkce dolních končetin. V důsledku těchto významných zdravotních 

postižení se dá očekávat, že spasticita může mít nepříznivý dopad na kvalitu života 

(Milinis et al., 2016). 

Výsledky studie K. Milinis et al. potvrdily, že určitý stupeň spasticity se 

vyskytuje u většiny pacientů s RS (85,4 %) a může být velmi těžká již v časných fázích 

nemoci. Potvrdilo se, že mezi spasticitou a horší celkovou kvalitou života je významný 

vztah. Vzhledem k tomu, že byla nalezena silná korelace mezi spasticitou a depresí, 

únavou, bolestí a dysfunkcí močového měchýře, dá se předpokládat, že spasticita může 

kvalitu života ovlivňovat též nepřímo, skrze tyto obtíže. Bude nutný další výzkum 

k detailnějšímu prošetření těchto vztahů (Milinis et al, 2016). 

5.3 Metodiky hodnocení kvality života související se zdravím 

Kvalita života se v dnešní době standardně měří pomocí generických (všeobecně 

použitelných) a specifických (vázaných na konkrétní onemocnění) dotazníků. 

5.3.1 Generické dotazníky 

Mezi často používané generické nástroje k hodnocení kvality života patří 

například Short Form 36 Health Subject Questionnaire.  

Tento dotazník autorů Ware a Sherbourne byl vytvořen pro použití v klinické 

praxi, výzkumu, i pro hodnocení financování zdravotní péče a zjišťování statistických 

dat o zdravotním stavu obyvatelstva. Obsahuje 36 otázek týkajících se osmi domén 

popisujících možné omezení funkce: omezení fyzické činnosti, omezení pro fyzické 

problémy, tělesnou bolest, celkové zdraví, vitalitu, sociální funkce, omezení pro emoční 

problémy a omezení se vztahem k duševnímu zdraví. Je používán v řadě klinických 

studií (Vaňásková et Bednář, 2013). 
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Byla vytvořena i zkrácená verze obsahující pouze 12 otázek (SF-12). V české 

verzi je standardizovaný dotazník SF-36 používán k hodnocení HRQoL v řadě oborů 

včetně neurologie (Vaňásková et Bednář, 2013).  

Mezi všeobecné dotazníky patří též Dotazník kvality života Světové 

zdravotnické organizace (World Health Organization Quality of Life Assessment, 

WHOQOL), který byl vytvořen zástupci 15 výzkumných center ve dvou verzích: 

WHOQOL-100 a zkrácený WHOQOL-BREF s 26 složkami. Existují i modely tohoto 

dotazníku pro specifické nemoci (Vaňásková et Bednář, 2013). 

Dále též například Sickness Impact Profile (SIP), který obsahuje 136 položek 

prezentující denní aktivity (spánek, oddech, emocionální život, péče o tělo, pohybová 

aktivita, péče o domácnost, mobilita, sociální interakce, komunikace, práce, rekreační 

aktivity, stravování) (Vaňásková et Bednář, 2013). 

5.3.2 Specifické dotazníky 

Multiple Sclerosis Quality of Life 54 (MSQoL-54) 

MSQOL-54 byl prvním specifickým nástrojem k hodnocení kvality života vázané 

na zdravotní stav (HRQoL) u pacientů s RS. Skládá se z obecné části tvořené 

36 otázkami (RAND 36 - Item Health 1.0) a je doplněn dalšími 18 položkami. 

Všeobecná část umožňuje srovnání HRQoL pacientů s RS s pacienty jiných diagnóz 

a se zdravou populací. U tohoto nástroje měření kvality života pacientů s RS bývá 

kritizována validita a citlivost ke změnám (Benito León et al., 2003). 

Test je rozdělen do 12 částí a dvou dodatků. Na základě výpočtu jednotlivých 

hodnot (tělesné zdraví, omezení vyvolaná tělesnými problémy, omezení vyvolaná 

emočními problémy, bolest, emoční stav pohody, percepce energetického potenciálu, 

sociální funkce, kognitivní funkce, zdravotní distres, sexuální funkce, spokojenost se 

sexuálními funkcemi, změny ve zdraví, celková kvalita života) se provede konečný 

výpočet v rozmezí 0 – 100, při čemž vyšší skóre poukazuje na lepší kvalitu života 

(hypothetické optimum je 100 % dosažených v každé doméně). Skóre tělesného 

a psychického zdraví se získá pomocí speciálního vzorce z hodnot jednotlivých částí 

testu a umožňuje vyhodnotit vnímání fyzického a duševního zdraví nemocných s RS. 

Probandi označují možnost, která nejlépe odpovídá jejich současnému stavu. 
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Functional assessment of multiple sclerosis (FAMS) 

 Původní verze zahrnuje 59 položek zahrnujících 6 hlavních oblastí: mobilitu, 

příznaky, emoční pohodu, obecnou spokojenost, myšlení/únavu a rodinnou/sociální 

pohodu. Oblasti, které trápí pacienty s RS a nespadají do těchto 6 hlavních domén, jsou 

zahrnuty v další přídatné sekci. Existuje též modifikovaná španělská verze, která 

zvyšuje validitu a oblast pokrytí (J.Benito León et al., 2003). 

Hamburg quality of life questionnaire in multiple sclerosis (HAQUAMS) 

Zahrnuje 38 položek. Zatím však nejsou známa data o citlivosti ke změnám 

(J.Benito León et al., 2003). 

Multiple sclerosis quality of life inventory (MSQLI ) 

Tento dotazník se skládá z obecného dotazníku Health Status Questionaire 

(Short form-36) a je doplněn o 9 dalších posuzovaných bodů, jako únava, bolest, funkce 

močového měchýře, funkce střev, zrakové funkce, emoční stav, vnímání kognitivní 

funkce, spokojenost v sexuální oblasti, společenské vztahy). Mimoto při srovnání 

s FAMS a MSQoL-54 byl MSQLI nejflexibilnější, protože jednotlivé součásti jsou 

oddělitelné (J.Benito León et al., 2003). 

Leeds Multiple Sclerosis Quality of life (LMSQOL)  

Jedná se o nový nástroj k měření kvality života u pacientů s RS, zahrnuje 8 

položek. Snadno se používá a prakticky se provádí (J.Benito León et al., 2003). 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST – KAZUISTIKY  

Cílem praktické části je ilustrovat vliv léčby botulotoxinem (BTX) na kvalitu 

života dvou pacientek léčených v současnosti touto metodou v centru spasticity FN 

Motol. 

Mezi zvolené metody pro zpracování kazuistik jsem využila řízeného 

polostrukturovaného rozhovoru, dotazníkového šetření (dotazník MSQoL - 54) a studia 

dokumentů (lékařské zprávy). Vzhledem k tomu, že nebylo možné setkat se 

s pacientkami osobně (pro velkou vzdálenost místa jejich bydliště), mohla komunikace 

probíhat pouze telefonicky a elektronickou formou. Připravené otázky a dotazník byly 

pacientkám předem zaslány. 

V dotazníku MSQOL - 54 je možno dosáhnout skóre v rozmezí 0 – 100 %, 

přičemž vyšší skóre poukazuje na lepší kvalitu života. Hypotetické optimum je 100 % 

dosažených v každé doméně. 

6.1 Kazuistika č. 1 

Anamnestické údaje: 

Pacientka K., věk 56 let. Onemocnění v rodině vzhledem k diagnóze 

nevýznamná. S RS žije již 23 let. Trpí sekundárně progresivní formou RS. V současné 

době užívá Amicloton, Tenoloc, Prestarium Neo, Lanzul, Toviaz 8mg, Neurontin, 

Rivotril a Ropinirol Mylan. Také dochází na lokální aplikace BTX do centra spasticity 

FN Motol. Pacientka je vdaná, má dva syny. Žije s manželem v rodinném domě 

s bezbariérovým přístupem. Dříve pracovala jako poštovní doručovatelka, dnes je 

v plném invalidním důchodu. Sociální zázemí je zajištěné díky podpoře rodiny 

a nejbližší kamarádky. 

První příznaky se projevily v r. 1993, kdy začala „tahat“ pravou dolní končetinu 

při chůzi. Po infuzích s methylprednisolonem došlo ke zlepšení stavu. V r. 1994 další 

ataka s podobnými příznaky. Až po 3,5 letech byla na základě MR potvrzena diagnóza 

RS. Každá následující ataka byla zaléčena methylprednisolonem, ale jinak užívala 

pouze symptomatickou léčbu. Od r. 2001 docházela jednou za měsíc na podání 

cyklofosfamidu, po dvou letech ale léčbu pro nesnášenlivost odmítla. 
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Pacientku v současnosti nejvíce omezuji zhoršující se bolestivé spasmy na PDK, 

které se objevily přibližně v r. 2007. Spasmy se objevují zejména ráno a k večeru, ale 

objevují se i během dne s různou délkou trvání. Dále si stěžuje na parestezie LHK 

v oblasti karpálního tunelu, občas jí vypadne předmět z ruky. Pacientka se momentálně 

pohybuje pomocí invalidního vozíku, zvládá přesuny na lůžko, toaletu a základní 

sebeobslužné činnosti (hygiena, najíst se, učesat se….) Vzhledem k potížím s mikcí si 

pacientka sama provádí katetrizaci močového měchýře. 

V rámci rehabilitace pacientka občasně dochází na fyzioterapii do Příbrami, 

v únoru 2016 byla dva týdny hospitalizována v Motole, kdy zaznamenala velký přínos 

Vojtovy reflexní metody. Jinak cvičí každý den podle doporučení. 

V listopadu 2013 byla poprvé vyšetřena ve FN Motol. EDSS  zhodnoceno na 

6,5–8, s dominující spastickou paraparézou DKK těžkého typu a výrazně bolestivou 

fokální dystonií PDK. Spasticita vyšetřena dle MAS, na základě kterého byl BTX 

(Dysport – celkem 500j.) aplikován do PDK – m. GM 150j., m. GL 150j., m. soleus 

120j., m. FHL 80j.  

Pacientka byla edukována o domácím režimu a způsobu cvičení i protahování. 

Další aplikace byly provedeny 13. 2. 2014, 22. 5. 2014, 21. 8. 2014, 27. 11. 2014 – 

došlo ke změně aplikačního schématu na m. EHL a m. RF a změně přípravku – Botox, 

26. 2. 2015 byla provedena kontrolní prohlídka, kde se ošetřující lékař rozhodl 

pro ukončení terapie BTX z důvodu její neúčinnosti - pravděpodobně pro tvorbu 

autoprotilátek. V listopadu 2015 pacientka opět kontaktovala centrum spasticity FN 

Motol pro zhoršení bolestivých spasmů. 10. 12. 2015 byla pacientce opět zahájena léčba 

BTX v maximální dávce pro bolestivou dystonii. Poslední aplikace proběhla dne 

24. 3. 2016. V příloze č. 4 je k nahlédnutí záznam o vyšetření spasticity pacientky K. 

 

Specifické otázky k aplikaci BTX: 

Následující otázky byly pacientce kladeny 6. 4. 2016 (13 dnů po poslední 

aplikaci). Pacientka byla plně orientována a souhlasila s uvedením získaných odpovědí 

v mojí bakalářské práci.  
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• Kdy a jak často jste začala docházet na aplikace BTX? Kdy byla poslední 

aplikace? 

„Na aplikaci BTX jsem poprvé šla v listopadu 2013. Docházela jsem na aplikace 

pravidelně co tři měsíce až do února roku 2015. V průběhu léčby došlo ke změně 

místa aplikace BTX. Pak jsme aplikace přerušili, protože si na to moje tělo 

vytvořilo protilátky. Ke konci roku 2015 však byly spasmy tak nesnesitelné, že 

jsem se opět ozvala, jestli bych nemohla opět docházet na BTX. Poslední aplikaci 

jsem absolvovala koncem března.“ 

• Máte pocit, že po aplikaci došlo k ústupu svalového napětí? 

„Ano. Prvně zabral úplně perfektně, podruhé byl účinek slabší a postupně se 

snižoval. Pak následovala ta delší pauza a po další aplikaci byl účinek zase 

dobrý.“ 

• Došlo ke zlepšení funkčního stavu? 

„Rozhodně ano. Dřív jsem mívala bolestivé spasmy co 15 vteřin klidně 3–4 

hodiny denně. Velice mě to omezovalo v běžných aktivitách. Nohy si teď musí 

alespoň jednou za den ty křeče odbýt určitou dobu, ale je to jenom jednou za den 

a ne to, co to bylo před tím.“ 

• V čem konkrétně pociťujete pozitivní efekt léčby?  

„Ur čitě se mi zlepšila celková pohyblivost, zejména co se chůze týče. V současné 

době jsem na invalidním vozíku, ale to je kvůli chřipce, kterou jsem chytila těsně 

po RHB pobytu v Motole, takže jsem si toho efektu moc neužila. Jinak jsem ale 

schopná téměř všech samoobslužných činností s pomocí chodítka a teď tedy 

na vozíčku. Nedělá mi problém se najíst, umýt se, obléknout se – to se zlepšilo, 

přesunout se na toaletu. Největší efekt ale pociťuji ve zmírnění bolestivých křečí. 

Ty mě omezovaly nejvíce. Dřív jsem se kvůli tomu v noci budila, ale teď se mi spí 

mnohem lépe.“ 

• Dodržovala jste po aplikaci doporučovaný RHB režim? 

„Ano. Každý den cvičím, jak mi bylo doporučeno a s manželovou pomocí si 

protahuji ty svaly, které si mám protahovat.“ 

• Jak celkově hodnotíte efekt léčby aplikacemi botulotoxinu? 

„Jednoznačně pozitivní.“ 
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• Došlo následkem této léčby ke změně kvality Vašeho života? 

„Ano. S RS jsem se smířila, ale s těmi křečemi a záškuby nohou to nějak pořád 

nejde, protože mě to bolí. Jsem vždy nesnesitelná sama sobě a protivná 

i na manžela, po aplikaci BTX je to ale o hodně lepší. Řekla bych, že bolest se 

zmírnila asi o 50 %.“ 

• Pociťovala jste nějaké nežádoucí účinky po aplikaci? Jaké?  

„Žádné nežádoucí účinky jsem ani jednou nepocítila.“ 

 

Hodnocení kvality života: 

V oblasti fyzického zdraví, zahrnující fyzické funkce, dopad fyzického 

zdravotního stavu na pracovní a jiné aktivity, vnímání zdraví, energii/únavu, bolest, 

sexuální funkce, sociální aspekty, stres vyplývající ze zdravotního stavu, pacientka 

dosáhla hodnoty 35,8 %. 

 V oblasti psychického zdraví, zahrnující stres vyplývající ze zdravotního stavu, 

všeobecné vnímání kvality života, emoční pohodu, dopad emočního stavu na pracovní 

a jiné aktivity a kognitivní funkce, pacientka dosáhla hodnoty 43,4 %. 

 

6.2 Kazuistika č. 2 

Anamnestické údaje: 

Pacientka L., věk 44 let. V rodině se RS vyskytovala také u jejího bratra 

a sestřenice z matčiny strany. Interně se s ničím neléčí. S RS žije 19 let. Pacientce byla 

diagnostikována relaps – remitentní forma RS a je v péči MS centra Všeobecné fakultní 

nemocnice. V současné době je léčena infuzemi Tysabri jednou za měsíc, dále užívá 

Vigantol a Calcichew. Také dochází na lokální aplikace BTX do centra spasticity FN 

Motol. Pacientka je rozvedena, žije se svou čtrnáctiletou dcerou v rodinném domě. Dům 

je víceposchoďový a není bezbariérově řešen. Pacientka pracuje jako účetní a pobírá 

invalidní důchod I. stupně. 
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První příznaky se projevily v r. 1997, kdy se vrátila pacientka z dovolené 

a začala mít pocity brnění celé levé poloviny těla. Po týdnu se stav nelepšil, a tak šla 

do nemocnice. Dostala léky na úzkost, které nebrala, a druhý den navštívila svojí 

praktickou lékařku, která jí podala intravenózně vitamin B12. Další den potíže 

přetrvávaly, a tak byla pacientka odeslána na neurologii, kde byla hospitalizována a byl 

jí podáván dexametazon. Po třech měsících jí byla na základě magnetické rezonance 

potvrzena diagnóza RS. Poté nasazen Avonex (interferon beta-1a), později byla léčba 

změněna na Rebif (interferon beta-1a). V r. 2002 porodila císařským řezem dceru, 

bez následných komplikací. V léčbě Rebifem pokračovala až do r. 2010, kdy jí byla 

léčba změněna na Tysabri (natalizumab). 

Po prodělané retrobulbární neuritidě došlo k zhoršení vizu na levém oku. Během 

posledních 4 let došlo k nárůstu spasticity hlavně na PDK. Při chůzi obtížně flektuje 

PDK v kyčelním kloubu a nedostatečně zdvihá akrum – má peroneální pásku. V terénu 

chodí o trekových holích. Motorika HKK je v pořádku. Pacientka si nestěžuje 

na inkontinenci, ale občas mívá urgentní mikci. 

V rámci rehabilitace chodí jednou za dva roky do lázní, jinak za ní dochází 

jednou týdně fyzioterapeutka a sama doma denně cvičí doporučovaný způsob cvičení. 

V září r. 2015 byla poprvé na vyšetření ve FN Motol. EDSS bylo zhodnoceno 

na stupeň 4,5, s klinickým projevem asymetrické paraparézy DK (PDK horší) a lehkým 

neocerebellárním syndromem. Spasticita vyšetřena dle Tardieu, na základě něhož byl 

pacientce aplikován BTX- preparát Dysport do PDK - m. RF 200j.  

Pacientka byla taktéž edukována o domácím režimu a způsobu cvičení. Další 

aplikace byly provedeny 3. 12. 2015 a 17. 3. 2016. V obou dalších aplikacích došlo 

ke zvýšení dávky na 300j do m. RF. V příloze č. 5. je k nahlédnutí záznam o vyšetření 

spasticity pacientky L. 

 

Specifické otázky k aplikaci BTX: 

Následující otázky byly pacientce kladeny 10. 4. 2016 (24dnů po poslední 

aplikaci). Pacientka byla plně orientována a souhlasila s uvedením získaných odpovědí 

v mé bakalářské práci.  
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• Kdy jste začala docházet na aplikace BTX? Jak často? Poslední aplikace? 

„Na aplikacích jsem byla zatím celkem třikrát. Poprvé v září 2015 a na poslední 

jsem byla teď v březnu.“ 

• Máte pocit, že po aplikaci došlo k ústupu svalového napětí? 

„Napětí se rozhodně zmírnilo, vydrželo to dokonce téměř celé tři měsíce.“ 

• Došlo ke zlepšení funkčního stavu? 

„Ano, chodí se mi asi tak o 30 % lépe. Ta chůze není tak toporná. Mnohem lépe 

se mi vykračuje.“  

• V čem konkrétně pociťujete pozitivní efekt léčby? 

„Všední denní činnosti mi problém až tak nedělaly. I všechny samoobslužné 

činnosti jsem schopná provádět bez pomoci, ale poměrně výrazný problém mi 

dělají schody, kterých mám v domě dost. Nejvíce mi tedy BTX zkvalitnil chůzi jak 

po rovině, tak ve ztíženém terénu. Bolestmi naštěstí netrpím a se spánkem 

problém také nemám. Já si lehnu a spím hned.“ 

• Dodržovala jste po aplikaci doporučovaný RHB režim?  

„Ano, každý den provádím dané cviky.“ 

• Jak celkově hodnotíte efekt léčby aplikacemi botulotoxinu?  

„Vzhledem k tomu, že došlo ke zlepšení chůze, i když ne až tak výraznému, tak to 

hodnotím jedině pozitivně a rozhodně chci pokračovat v aplikacích.“ 

• Došlo následkem této léčby ke změně kvality Vašeho života?  

„Ano, chůzi využívám dennodenně, takže rozhodně ano.“ 

• Pociťovala jste nějaké nežádoucí účinky po aplikaci? Jaké? 

„Žádné jsem nepociťovala.“ 

Hodnocení kvality života: 

V oblasti fyzického zdraví, zahrnující fyzické funkce, dopad fyzického 

zdravotního stavu na pracovní a jiné aktivity, vnímání zdraví, energii/únavu, bolest, 

sexuální funkce, sociální aspekty, stres vyplývající ze zdravotního stavu, pacientka 

dosáhla hodnoty 60, 3 %. 

 V oblasti psychického zdraví, zahrnující stres vyplývající ze zdravotního stavu, 

všeobecné vnímání kvality života, emoční pohodu, dopad emočního stavu na pracovní 

a jiné aktivity a kognitivní funkce, pacientka dosáhla hodnoty 85, 7 %. 
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7 DISKUZE  

7.1 Diskuze k teoretické části 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak může léčebná aplikace botulotoxinu 

ovlivnit kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. Při zpracovávání daného 

tématu jsem se potýkala s problémem nedostatku dostupných článků specificky 

zaměřených na ovlivnění kvality života léčbou BTX konkrétně u pacientů s RS. 

Roztroušená skleróza, jako každé jiné chronické nevyléčitelné onemocnění, 

významně ovlivňuje kvalitu života. Jak uvádí Mezerová (2014), u nemocných s RS je to 

ještě umocněno vidinou narůstající invalidity, inkontinence, snížením kognitivních 

funkcí v průběhu času a obecně náhlými změnami zdravotního stavu.  

Jedním z nejvýrazněji limitujících faktorů u tohoto onemocnění je bezpochyby 

zhoršení motoriky. Sami pacienti s RS udávají jako nejdůležitější parametr poruchu 

hybnosti. Snížení schopnosti samostatného pohybu má největší korelaci se snížením 

kvality života. Poruchami chůze trpí až 85 % pacientů, přičemž schopnost samostatného 

pohybu nejvíce ovlivňuje kvalitu života osob s časnou, ale i pokročilou formou RS 

nezávisle na pohlaví (Heesen et al., 2008). 

Na zlepšení těchto funkcí se podílí například fyzioterapie využívající 

neurofyziologických poznatků. Má velký potenciál. Autoři Castellano et White (2008) 

uvádějí, že se tyto metody mohou podílet na aktivaci molekulární a buněčné kaskády, 

která podporuje plasticitu mozku. Indukuje expresi genů spojených s plasticitou, navíc 

se podílí na vaskularizaci mozku, neurogenezi, funkčních změnách v neuronových 

strukturách a odolnosti neuronů vůči poškození vůbec. Tento poznatek je poměrně 

důležitý, zejména u progresivního onemocnění postihujícího CNS jako je RS. 

Keclíková et al. (2014) uvádějí, že se opakovaně prokázal pozitivní efekt pravidelné 

pohybové aktivity na kvalitu života, zmírnění disability a zlepšení zdraví. Stále však 

není jasné, zda může pohybová aktivita přímo zpomalit progresi onemocnění.  

Pohybová aktivita hraje obzvlášť důležitou roli u pacientů, kteří podstoupili 

léčbu BTX, neboť se ukázalo, že působení BTX je závislé na aktivitě nervosvalových 

plotének. Čím vyšší je aktivita svalu, tím více jsou ovlivněny nervosvalové ploténky 

a léčebný účinek je větší (Ehler, 2013). 
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Tento fakt potvrzuje i studie prováděná v Římě, kde se prokázal jasný pozitivní 

efekt kombinace časné fyzioterapie po aplikaci BTX typu A na spasticitu u pacientů 

s RS. Konečný počet sledovaných v této pilotní studii byl 38. Jednalo se o jednoduchý 

slepý pokus trvající dvanáct týdnů. Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny, kdy oběma 

byl aplikován BTX A, ale pouze jedna byla zařazena do rehabilitačního cvičebního 

programu. U této skupiny došlo k efektivnějšímu vychytávání BTX, a tak jeho lepšímu 

účinku (Giovannelli et al., 2007). 

Z dostupné literatury je zřejmé, že léčebné využití BTX je široké. Při léčbě BTX 

však bývá jen ve vzácných případech dosaženo výrazných funkčních cílů, proto je třeba 

stanovit si co nejreálnější cíle, jako úleva od bolesti, usnadnění sebeobsluhy, zlepšení 

pohyblivosti na vozíčku, navrácení do sexuálního života a zlepšení tzv. activities 

of daily living (Habek et al., 2010).  

Pozitivní efekt byl zaznamenán u aplikace do adduktorů kyčle, dále bývá 

aplikace BTX s úspěchem využívána u spastického syndromu pes equinovarus 

a u syndromu spastické extenze palce nohy („striatal toe“) (Habek et al., 2010). Díky 

uvolnění spastických adduktorů podáním botulotoxinu je usnadněna hygienická péče 

(Lízrová Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al. 2013), což má pozitivní vliv 

na kvalitu života pacientů. 

Aplikace do svalů horních končetin je u RS pacientů užívána méně často, 

zejména k ovlivnění těžké spasticity adduktorů ramenního kloubu (Habek et al., 2010). 

Aplikace BTX je efektivní též u bolestivých svalových spazmů (Solaro et al., 

2013). 

 Velmi významnou indikaci pro aplikaci BTX u nemocných s RS tvoří též 

urologické obtíže. Ginsberg et al. (2012) provedli rozsáhlou studii u pacientů 

s inkontinencí moči a hyperaktivitou detruzoru, kde bylo zkoumáno 416 pacientů (227 

s RS a 189 po míšním poranění). Uvádějí, že již po 6 týdnech došlo k významnému 

snížení počtu inkontinentních příhod u pacientů, kterým byl aplikován BTX, 

u placebem léčených však ke změně nedošlo. Schurch et Carda (2014) uvádějí, že léčba 

neurogenní hyperaktivity detruzoru pomocí BTX signifikantně zvyšuje kvalitu života 

pacientů s míšním poraněním a RS.  

V některých studiích bylo využito aplikace BTX k ovlivnění třesu u pacientů 

s RS. Došlo sice ke zmírnění intenzity třesu, avšak nedošlo ke zlepšení skóre 

v dotaznících hodnotících kvalitu života (Cameron et al., 2014). 
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Výsledky studie K. Milinis et al. potvrdily, že u většiny pacientů s RS se 

vyskytuje určitý stupeň spasticity (85,4 %) a ta může být velmi těžká již v časných 

fázích nemoci. Potvrdilo se, že mezi spasticitou a horší celkovou kvalitou života je 

významný vztah. Proto je nutno se tímto problémem zabývat a hledat vhodná řešení. 

Spasticita se nejčastěji hodnotí podle AS, přínosnější je však hodnocení dle TS 

(Ehler, 2015). Podrobněji rozpracoval posuzování spasticity profesor J. M. Gracies, 

podle kterého jsou hodnoceni i pacienti v centru spasticity FN Motol. 

Ačkoli se zdá, že by mnoha nemocným s RS, zejména při výraznější fokální 

spasticitě, mohla být léčba BTX prospěšná, je pacientům tato forma léčby umožněna jen 

velice zřídka. Spasticita u RS nepatří u nás ke schváleným indikacím pro aplikaci BTX, 

lék je možné podat pouze v indikaci fokální dystonie nebo je nutno žádat o schválení 

léčby revizním lékařem (Lízrová Preiningerová et Štětkářová in Havrdová et al., 2013).  

V centru spasticity FN Motol bylo touto metodou léčeno během let 2014-2015 

pouze 9 pacientů. Nejlepšího efektu bylo dosaženo u adduktorové spasticity 

a u bolestivých spasmů vyvolávaných m. triceps surae. Nejmenší úspěch byl 

zaznamenán ve snaze zlepšit kvalitu chůze ošetřením m. rectus femoris. Přes objektivní 

zlepšení v 10m testu chůze, pacienti efekt hodnotili jako nevýznamný a pro ně 

nepřínosný. Při aplikacích BTX do spastických svalů horní končetiny bylo 

zaznamenáno subjektivní i objektivní zlepšení (Kӧvári, 2015). 

7.2 Diskuze k praktické části 

Cílem praktické části bylo ilustrovat vliv léčby BTX na kvalitu života dvou 

pacientek léčených v současnosti pomocí aplikace BTX v centru spasticity FN Motol. 

Pro zpracování kazuistik jsem využila technik polostrukturovaného rozhovoru, 

dotazníkového šetření (MSQoL - 54) a studia dokumentů (lékařské zprávy).  

Bohužel jsem se nemohla s pacientkami osobně setkat, vzhledem k velké 

vzdálenosti místa jejich bydliště. Proto náš kontakt probíhal pouze telefonicky 

a elektronicky. Pro celkový klinický obraz bych považovala za vhodné doplnit 

podrobný kineziologický rozbor před léčbou, nebo alespoň současný kineziologický 

rozbor. Navíc jsem neměla možnost sledovat pacientky od počátku léčby botulotoxinem 

do současnosti, a tedy posoudit stav před léčbou a efekt léčby v delším časovém 

horizontu. Další limitací, které jsem si vědoma, je malý soubor pacientů.  



Bakalářská práce                  Vliv aplikace botulotoxinu na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou 

61 

Pacientka K. začala docházet na tuto léčbu koncem roku 2013 a celkově byla 

na 8 aplikacích. EDSS bylo zhodnoceno na 6,5–8. V průběhu léčby se změnil jak 

aplikační vzorec, tak použitý druh BTX. Pacientku nejvíce omezovaly bolestivé spasmy 

svalů PDK. V průběhu léčby pravděpodobně došlo ke tvorbě protilátek, a tak se snížil 

efekt BTX a léčba byla na nějaký čas přerušena. Po opětovném zahájení však měla 

léčba BTX opět dobrý efekt.  

Před zahájením léčby se s bolestivými spasmy PDK potýkala v 15 vteřinových 

intervalech několik hodin denně, což bylo velice limitující v běžných denních aktivitách 

a mělo to též velmi negativní vliv na náladu pacientky, což zhoršovalo i rodinné vztahy. 

Po aplikaci mívá spasmy v mnohem nižší frekvenci a po výrazně kratší dobu. Dalším 

výrazným benefitem je zlepšení kvality spánku, neboť dříve ji spasmy budily ze spaní. 

Výrazné zlepšení celkové hybnosti pacientka zaznamenala po intenzivním 

rehabilitačním pobytu ve FN Motol následujícím po předposlední aplikaci BTX. Tento 

efekt však setřela prodělaná chřipka. 

Celkově pacientka popisuje velice pozitivní efekt léčby a udává, že díky aplikaci 

BTX došlo ke zlepšení kvality jejího života. Největším přínosem je pro pacientku úleva 

od bolestivých spasmů přibližně o 50 %. Během aplikace nepocítila žádné nežádoucí 

účinky této léčby. 

Při hodnocení kvality života podle dotazníku MSQoL – 54 pacientka v oblasti 

týkající se fyzického zdraví nyní dosáhla 35 % a v oblasti psychického zdraví 43, 3 %. 

 

Pacientka L. začala s léčbou BTX v září roku 2015 a celkově byla na třech 

aplikacích. EDSS bylo zhodnoceno na 4,5. Pacientka pociťovala největší omezení 

při chůzi, kdy obtížně flektovala PDK v kyčelním kloubu.  

Po aplikaci BTX se pacientce mnohem lépe vykračuje, udává méně topornou 

chůzi. Popisuje subjektivní pocit zlepšení chůze asi o 30 %. Výrazně lépe se po aplikaci 

pacientce chodí ve ztíženém terénu, například po schodech, což je pro ni dosti 

významné vzhledem k tomu, že žije v domě s mnoha schody. Celkově díky léčbě 

pociťuje zlepšení kvality života, efekt aplikace botulotoxinu hodnotí jako pozitivní a má 

zájem v léčbě pokračovat. Nepocítila žádné nežádoucí účinky léčby BTX. 

V hodnocení kvality života podle dotazníku MSQoL – 54 pacientka v oblasti 

týkající se fyzického zdraví pacientka dosáhla 60,3 % a v oblasti psychického zdraví 

85,7 % ze 100 možných. 
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Obě pacientky trpí onemocněním RS přibližně podobnou dobu (pacientka K. 

23let, pacientka L. 19let), klinický stav hodnocený EDSS obou pacientek i kvalita 

života hodnocená dotazníkem MSQoL-54 se však významně liší. Výrazně horších 

výsledků dosahuje pacientka K. Domnívám se, že rozdíl ve stavu obou pacientek může 

být ovlivněn i způsobem léčby od počátku onemocnění. Zatímco pacientka K. nikdy 

biologickou léčbu nedostávala, pacientka L. měla biologickou léčbu nasazenu již 

3 měsíce po stanovení diagnózy a je takto léčena dosud.  

Celkově obě pacientky efekt léčby BTX hodnotí pozitivně a udávají zlepšení 

kvality života.  Podle objektivního vyšetření se spasticita např. na m. rectus femoris 

u pacientky K. zmírnila pouze o 10 ° (viz příloha č. 4), což by se vyšetřujícímu mohlo 

zdát nedostačující. Přesto však pacientka vnímá efekt jako velmi dobrý a kvalita života 

se jí zlepšila ve více aspektech.  Je zřejmé, že je potřeba hodnotit efekt aplikace 

v celkovém kontextu subjektivního vnímání efektu léčby pacientem a nikoli pouze dle 

tabulek. Pozitivní skutečností též je, že ani jedna z pacientek se nesetkala s žádnými 

nežádoucími účinky popisovanými v literatuře.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak může léčebná aplikace botulotoxinu 

ovlivnit kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Na základě provedeného rešeršního šetření lze jednoznačně říci, že roztroušená 

skleróza kvalitu života jedinců s tímto onemocněním významně ovlivňuje. Z dostupné 

literatury vyplývá, že jedním z nejvíce limitujících faktorů ovlivňujícím kvalitu života 

u této skupiny pacientů, jsou mimo jiné poruchy hybnosti, související zejména 

s patologickou hyperaktivitou svalů.  

Ze zdrojů, ze kterých jsem čerpala, vyplývá, že některé tyto obtíže nemocných 

s roztroušenou sklerózou je možné do určité míry zmírnit léčbou botulotoxinem a tím 

zlepšit kvalitu jejich života v mnoha aspektech. Botulotoxin je u pacientů 

s roztroušenou sklerózou využíván především pro symptomatickou léčbu spasticity. 

Léčba botulotoxinem dokáže zmírnit nejen spasticitu, ale především spastickou dystonii 

a ko-kontrakce, které pacienta invalidizují nejvíce. Velmi významný pozitivní vliv byl 

zaznamenán u inkontinence a hyperaktivity detruzoru, kdy léčba botulotoxinem vedla 

k významně vyšší kvalitě života u léčených pacientů.   

Předpokládala jsem, že ovlivnění některých symptomů tohoto onemocnění 

pomocí botulotoxinu bude mít u pacientů s roztroušenou sklerózou na kvalitu jejich 

života pozitivní vliv, což se potvrdilo. 

Pozitivní vliv léčby botulotoxinem jsem zaznamenala i u mnou sledovaných 

pacientek v této bakalářské práci, kdy u jedné pacientky došlo především k výrazné 

úlevě od bolesti a u druhé pacientky došlo ke zlepšení kvality chůze. 

V budoucnu bych považovala za prospěšné provést další, podrobnější výzkum 

na dané téma na větším souboru pacientů, se srovnáním stavu před a po aplikaci 

botulotoxinu. 
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(Havrdová et. al, 2012) 



Bakalářská práce                  Vliv aplikace botulotoxinu na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou 

72 

Příloha č. 2: Tardieuova škála 

 

(Štětkářová et al, 2013) 
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Příloha č. 3: Vyšetřovací tabulka k hodnocení spasticity dle Graciese 
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Příloha č. 4: Záznam o vyšetření spasticity pacientky K. 

 

Hodnocený pohyb/ opačný 
pohyb                                          
Svaly limitující pohyb                                                                                                       

SOLEUS 

SOLEUS + 

GASTROCNEMII QUAD W, RF QUAD W/O, RF 

VLEŽE VSEDĚ 

L P L P L P L P 

PROM Xv1 80 60 70 50 90 90 90 90 

spasticita - úhel Xv3 70 50 60 40 30 20 60 30 

spasticita - stupeň Y                 

úhel spasticity (Xv1 -Xv3) 10 10 10 10 60 70 30 60 

AROM XA 70 50 60 20 80 20 90 90 

Úhel parézy (XV1 -XA)                 

RAP                 

Vyšetření po znovuzahájení léčby BTX 10. 12. 2015 

 

Hodnocený pohyb/ opačný 
pohyb                                          
Svaly limitující pohyb                                                                   

SOLEUS 
SOLEUS + 

GASTROCNEMII QUAD W, RF QUAD W/O, RF 

VLEŽE VSEDĚ 

L P L P L P L P 

PROM Xv1 80 80 70 55 90 90 100 100 

spasticita - úhel Xv3 75 80 50 55 40 30 40 50 

spasticita - stupeň Y                 

úhel spasticity (Xv1 -Xv3) 5 0 20 0 50 60 60 50 

AROM XA 75 70 55 0 50 40 100 100 

Úhel parézy (XV1 -XA)                 

RAP                 

Kontrolní vyšetření po aplikaci 12. 1. 2016 

 

Hodnocený pohyb/ opačný 
pohyb                                          
Svaly limitující pohyb                                                                                                        

SOLEUS 
SOLEUS + 

GASTROCNEMII QUAD W, RF QUAD W/O, RF 

VLEŽE VSEDĚ 

L P L P L P L P 

PROM Xv1 100 80 90 80 90 90 90 90 

spasticita - úhel Xv3 90 80 80 60 30 50 40 50 

spasticita - stupeň Y                 

úhel spasticity (Xv1 -Xv3) 10 0 10 20 70 60 50 40 

AROM XA 90 50 70 0 80 50 90 70 

Úhel parézy (XV1 -XA)                 

RAP                 

Poslední vyšetření 24. 3. 2016 
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Příloha č. 5: Záznam o vyšetření spasticity pacientky L. 

 

Hodnocený pohyb/ opačný 
pohyb                                          
Svaly limitující pohyb                                                                                                       

QUAD W, RF QUAD W/O, RF 

VLEŽE VSEDĚ 

L P L P 

PROM Xv1 P 90 volný 90 

spasticita - úhel Xv3   35   70 

spasticita - stupeň Y         

úhel spasticity (Xv1 -Xv3)   55   20 

AROM XA    35   90 

Úhel parézy (XV1 -XA)         

RAP         

První vyšetření. 1. 9. 2015 

 

Hodnocený pohyb/ opačný 
pohyb                                          
Svaly limitující pohyb                                                                                                       

QUAD W, RF QUAD W/O, RF 

VLEŽE VSEDĚ 

L P L P 

PROM Xv1 90 90 90 90 

spasticita - úhel Xv3 30 30 40 30 

spasticita - stupeň Y         

úhel spasticity (Xv1 -Xv3) 60 60 50 60 

AROM XA 90 80 90 90 

Úhel parézy (XV1 -XA)         

RAP         

Kontrolní vyšetření 14. 1. 2016 

 

Hodnocený pohyb/ opačný 
pohyb                                          
Svaly limitující pohyb                                                                                                       

QUAD W, RF QUAD W/O, RF 

VLEŽE VSEDĚ 

L P L P 

PROM Xv1 90 90 100 100 

spasticita - úhel Xv3 40 20 40 40 

spasticita - stupeň Y         

úhel spasticity (Xv1 -Xv3) 50 70 60 60 

AROM XA 80   100 100 

Úhel parézy (XV1 -XA)         

RAP         

Poslední vyšetření 17. 3. 2016 

 

 

 



Bakalářská práce                  Vliv aplikace botulotoxinu na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou 

76 

Příloha č. 6: Dotazník MSQoL – 54 
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