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PŮVODNÍ PRÁCE

Bimanuální sekvenční motorická úloha
u roztroušené sklerózy mozkomíšní
v obraze funkční magnetické rezonance: vliv
fyzioterapeutických technik – pilotní studie
Bimanual Tandem Motor Task with Multiple Sclerosis in Functional
Magnetic Resonance Imaging: Effect of Physiotherapeutic
Techniques – a Pilot Study
Souhrn
Cíl: Cílem studie bylo zjistit, zda se liší vzorec mozkové aktivace (VMA) vyšetřené pomocí
funkčního zobrazení magnetickou rezonancí (fMR) v průběhu motorické úlohy u nemocných
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS) a u zdravých subjektů (ZS) a zda je možné ovlivnit
klinické funkce a VMA pomocí neurorehabilitace (NRHB) a aerobního tréninku (AT). Metody:
Dvanáct nemocných s RS a pět ZS bylo vyšetřeno dvakrát – na začátku a na konci dvouměsíčního experimentu, během nějž polovina nemocných podstoupila NRHB a polovina AT. Vyšetřeny byly vybrané klinické parametry a fMR (motorická úloha: jednoduchý pohyb každou
rukou zvlášť a sekvenční pohyb obou rukou). Výsledky: U nemocných s RS po NRHB došlo ke
zlepšení posturálních funkcí (p = 0,008), množství změn v porovnání se skupinou, která prováděla AT, bylo signifikantně vyšší (p = 0,009). Vyšetření fMR na začátku experimentu ukazuje
statisticky signifikantní rozdíl (p = 0,01) mezi RS a ZS v rozsahu aktivované oblasti v kontralaterální primární motorické oblasti ruky, která vykonala pohyb jako druhá v páru. Tento rozdíl
v rozsahu aktivace mezi ZS a RS se po absolvování obou terapeutických programů zmenšil,
a po terapii již nebyl signifikantní. Pokud chápeme tento aktivační vzorec jako projev fyziologické interhemisferální spolupráce, pak v této souvislosti dochází u RS k „návratu k normě“.
Závěr: Námi uvažovaný VMA při pohybu prováděném jednou a následně druhou rukou u RS
a ZS se liší. Dále ukázala, že NRHB a AT ovlivňují klinické projevy onemocnění i vzorec mozkové
aktivity. Závěry je nutno dále ověřit.
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Abstract
Aim: The aim of the study was to find out whether there is a difference in the pattern of brain activation (PBA) examined by means of functional
magnetic resonance (fMRI) during a motor task in patients with multiple sclerosis (MS) and healthy probands (HP); and if it is possible to influence clinical functions and PBA by means of neurorehabilitation (NRHB) and aerobic training (AT). Methods: Twelve MS patients and five HP
were examined twice – at the beginning and at the end of the two-month experiment. In its course, one half of the patients underwent NRHB
and one half AT. We examined chosen clinical parameters and fMRI (motor task: a simple movement of each hand separately and a tandem
movement of both hands). Results: There was an improvement in postural functions (p = 0.008) in MS patients after the NRHB. The number
of changes after NRHB was significantly higher (p = 0.009) in comparison to the group which underwent AT. The fMRI examination at the
beginning of the experiment shows a statistically significant difference (p = 0.01) between MS and HP in the extent of the activated area in
the collateral primary motor cortex hand, which carried out the movement as the second of the pair. This difference in the extent of activation
between HP and MS reduced after both therapeutic programs and it was not significant after the therapy. If we understand this activation
pattern as a manifestation of normal interhemispheric cooperation, then in this sense we can think of “recovery to normal”. Conclusion: This
pilot study signals that the by us considered PBA during the movement carried out by both hands differs in MS and HP. Further, it turned out
that NRHB and AT influence the clinical manifestation of the disease as well as the pattern of brain activity. The results need further verification.

Úvod
Spolupráce mozkových hemisfér hraje důležitou roli při vykonávání celé řady motorických funkcí, například při koordinovaném pohybu obou horních končetin,
taktilně-motorickém učení, zrakově-prostorových a zrakově-percepčních dovednostech či při chování zaměřeném na dosažení cíle [1]. Její dysfunkce byla popsána
u mnoha onemocnění, mimo jiné i u roztroušené sklerózy, kde může být způsobena poruchou modulační funkce corpus callosum [2– 4] nebo poškozením
bílé hmoty mozkové [5–7]. Má negativní
dopad na neurologické funkce pacienta
a jeho kvalitu života.
Námi publikované výsledky [8] ukázaly,
že v některých mozkových oblastech (primární motorické oblasti, suplementární
motorické oblasti a putamen) je závislost mezi pravou a levou hemisférou signifikantně větší u zdravých jedinců než
u skupiny nemocných (čím je vyšší amplituda signálu v určité oblasti v levé mozkové hemisféře, tím je vyšší i v pravé, a čím
je nižší v levé mozkové hemisféře, tím je
nižší i v pravé). Usuzovali jsme, že je to
pravděpodobně způsobeno dysfunkcí interhemisférické spolupráce u nemocných
s RS. Neurorehabilitační léčba vedla k zesílení závislosti amplitudy signálu mezi
pravou a levou hemisférou (rpřed = 0,434,
rpo = 0,714). Síla závislosti se u nemocných
s RS přiblížila (naznačen trend) zdravé populaci (r = 0,904). To jsme interpretovali jako zlepšení spolupráce mozkových
hemisfér.
Současná studie byla navržena tak, aby
mohla cíleněji sledovat změny interhemisferální spolupráce a potenciální změny aktivačního vzorce u fMR v souvislosti s po-

hybovým programem (neurorehabilitací
a aerobním tréninkem). Cílem bylo zjistit, zda se liší vzorec mozkové aktivace
vyšetřené pomocí fMR v průběhu vykonávání motorické úlohy u nemocných
s RS a u zdravých subjektů. Dále nás zajímalo, zda a jakým způsobem je možné
ovlivnit vybrané klinické funkce a vzorec
mozkové aktivace v primární motorické
oblasti (M1, gyrus precentralis) pomocí
ne urorehabilitace (NRHB) a aerobního
tréninku (AT).

Metodika
Design studie
Dvanáct pacientů s RS a dvanáct zdravých
dobrovolníků (vzhledem k technickým problémům jich bylo možné vyhodnotit pouze
pět) bylo vyšetřeno dvakrát – a to na začátku a na konci dvouměsíčního programu.
Během této doby šest pacientů absolvovalo dvakrát týdně po dobu jedné hodiny
neurorehabilitační program (skupina 1)
a šest aerobní trénink (skupina 2). Zdraví
dobrovolníci neměnili své dosavadní zvyklosti (skupina 3).

Výběr a charakteristika pacientů
V průběhu roku 2006 bylo vybráno
12 pacientů z MS Centra Neurologické
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kteří splňovali daná kritéria (definitivně potvrzena
diagnóza RS, maximální podobnost klinických projevů a průběhu onemocnění, remise onemocnění, EDSS 3–5, motorický
deficit bez převahy cerebelárního nebo cerebrálního postižení, dominance posturálních poruch, dominance pravé ruky).
Pacienti byli rozděleni na dvě skupiny následujícím způsobem: každá dvojice podobných pacientů byla náhodně rozdě-
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lena tak, že jeden z páru náležel do první
skupiny a druhý do druhé skupiny. Zdravé
subjekty byly vybrány tak, aby odpovídaly věkem a pohlavím danému rozložení
pacientů a měly dominantní pravou ruku.
Všichni účastníci studie podepsali informovaný souhlas.

Program
Neurorehabilitace: Aplikace podnětů senzomotorického učení fyzi oterape utem
v přesně daných pozicích a motorických
funkcích (sezení, vstávání, sedání, stání
a chůze) tak, aby došlo k aktivaci motorického programu dané motorické
funkce a vyvolání požadovaného pohybu
[9,10].
Aerobní trénink na bicyklovém ergometru: Intenzita a délka zátěže byla určena
individuálně na základě spiroergometrického vyšetření na bicyklovém ergometru
EL 800, Ergoline/FRG (kontinuálně zvyšovaná zátěž v intervalech po jedné minutě až do pacientova subjektivního maxima, s hodnocením změn respiračních
plynů a výpočtem vybraných parametrů)
a na základě neurologického nálezu. Odvozená tréninková zátěž odpovídala přibližně 60 % individuální maximální spotřeby kyslíku. Aerobní část zahajovalo
pětiminutové „rozcvičení“ na bicyklovém
ergometru (s intenzitou 30 % individuální
maximální spotřeby kyslíku). Pacienti začali
s tréninkem po dobu 5 min a postupně,
opět podle reakce na zátěž, prodlužovali
dobu tréninku až na 20 min. Trénink byl
zakončen 5minutovou aktivitou na bicyklovém ergometru (o intenzitě 30 % individuální maximální spotřeby kyslíku) a přerušen v případě nástupu svalové slabosti,
třesu, spasticity, bolesti.
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vizuální podněty specifikující začátek pohybu pravé a levé ruky

vyšetřovací paradigma
detekční zařízení
informace o vykonávání vyšetřovaného paradigmatu

t-test mapa získaná pomocí obecného lineárního modelu v SPM5
contrast(s)
19

200

SPM{T834}

400
600
800
5 10 15 20
Design matrix

navržený matrix pro jednu z šesti podmínek
Obr. 1. Vyšetření pomocí fMR.

Vyšetření klinických parametrů
Zraková ostrost (LCLAT, Low-Contrast Letter Acuity Testing) [11], síla svalů (MI, Motoric Index) [12], spasticita (MAS, Modified Ashworth Scale) [13], rovnováha
(BBS, Berg Balance Scale) [14], třes (T)
[15], dysdiadochokinéza (DD) [16], dysmetrie (DM) [16], posturální reakce (pomocí
Bobathova konceptu, PR) [17,18], kolenní
zámek (vlastní test, KZ) [10], jemná motorika (NHPT, Nine Hole Peg Test) [19], chůze
(TFW, Timed 25 – Foot Walk) [19] a kognitivní funkce (PASAT, Paced Auditory Serial
Addition Test 3) [19] byly vyšetřeny pouze
u pacientů na začátku a na konci programu nezávislým vyšetřujícím.

Funkční magnetická rezonance
Vyšetření fMR
Měření byla provedena na tomografu
magnetické rezonance o velikosti pole
1.5T (Siemens Vision). K pokrytí celého
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mozku bylo měřeno 30 axiálních vrstev
pomocí sekvence gradientního echa EPI
(Echo Planar Imaging) s následujícími parametry: TE = 60 ms, TR = 3,33 s, sklápěcí úhel = 90°, FOV = 192 mm, matrix
64 × 64, velikost voxelu 3 × 3 × 3 mm3.
Celé měření sestávalo ze 300 dynamických
obrazů mozku zachycených v klidu a při řízeném pohybu ruky.

čátek pohybu první ruky u sekvenčního
pohybu obou horních končetin (pohyb
druho u ruko u následoval spontánně
po ukončení pohybu první ruky). Způsob aktivace byl vybrán pseudonáhodným způsobem (počet provedení každé
úlohy byl 9). Sevření a otevření trvaly přibližně 3 s. Minimální pauza mezi pohyby
trvala 30 s.

Motorická úloha

Sledování motorického výkonu

Pro fMR byl vybrán „event related“ design s aktivním pohybem, který reprezentovalo jednoduché sevření a otevření čtyř
prstů v metakarpo-falangeálních kloubech
(obr. 1). Během měření fMR byly použity
čtyři různé typy motorické úlohy (obr. 1):
pohyb pouze pravou rukou, pohyb pouze
levo u ruko u, sekvence pravé- levé (PL)
a levé-pravé (LP) ruky. Pohyb byl spouštěn
vizuální informací na displeji a určoval začátek pohybu pravé a levé ruky, a za-

Kvalita vykonávaného pohybu byla zajištěna tréninkem před vyšetřením. K výpočtu modelové hemodynamické funkce
jako reakce na průběh pohybu sloužilo
speciálně pro tuto studii připravené detekční zařízení (obr. 1). Detekční zařízení je
tvořeno variabilním krunýřem přichyceným
k pánevní oblasti ležícího pacienta, který
fixuje ruce palci vzhůru tak, aby ostatní
prsty mohly daný pohyb vykonat zcela
volně. Pohyb je registrován optickou zá-
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Tab. 1. Charakteristika skupin.

Věk – průměr (SD)
Pohlaví
Délka onemocnění – průměr (SD)
EDSS – průměr (SD)
Progrese onemocnění – průměr (SD)

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Rozdíl sk. 1a 2

Rozdíl sk. 1, 2 a 3

NRHB RS
40,0 (6,4)
2(M) : 4(F)
14,7 (4,5)
4,0 (0,6)
0,3 (0,1)

AT RS
40,3 (11,2)
2(M) : 4(F)
10,5 (4,5)
4,0 (0,4)
0,5 (0,3)

ZDRAVÍ
38,6 (9,3)
2(M) : 3(F)

p-hodnota
0,95

p-hodnota
0,43

0,14
> 0,99
0,23

Vyšetření 1
pravá ruka tandemová

Vyšetření 1
pravá ruka navigační

Vyšetření 1
pravá ruka tandemová

Vyšetření 1
pravá ruka navigační

Vyšetření 1
pravá ruka tandemová

Vyšetření 2
pravá ruka navigační

Vyšetření 2
pravá ruka tandemová

Vyšetření 2
pravá ruka navigační

Vyšetření 2
pravá ruka tandemová

Vyšetření 2
pravá ruka navigační

Vyšetření 2
pravá ruka tandemová

po

před

Vyšetření 1
pravá ruka navigační

Skupina 1: RS, neurorehabilitace

Skupina 2: RS, aerobní trénink

Skupina 3: zdraví, beze změn

Obr. 2. Magneticko rezonanční obraz u vybraných probandů z každé skupiny na začátku a na konci programu.
U pacienta, který absolvoval neurorehabilitaci, můžeme sledovat změnu vzorce mozkové aktivace.
vorou – laserovým paprskem kolineárním
s napřímeným palcem. Zařízení může zároveň sloužit ke kontrole kvality vyšetřovaného pohybu, protože zaznamenává
dobu a rychlost pohybu. Pro případ, kdy
by se nepodařilo vyhodnotit záznam z detekčního zařízení, bylo provedení pohybu
paralelně zachycováno pomocí videorekordéru. Detekční zařízení i videorekordér byly synchronizovány s průběhem fMR
experimentu.

Analýza obrazu
Celá analýza byla provedena v programu
SPM5: korekce pohybových artefaktů
(realignment), prostorové vyhlazení (spatial
smoothing, FWHM o 8 mm) a normalizace. Statistické vyhodnocení dat bylo provedeno pomocí obecného lineárního modelu. Pro vyhodnocení bylo navrženo šest
následujících podmínek: samostatná levá
a pravá ruka, levá ruka jakožto navigační
v sekvenčním úkolu (první z páru rukou),
levá ruka jakožto tandemová (druhá
z páru rukou), pravá ruka jakožto navi-

gační v sekvenčním úkolu (první z páru
rukou), pravá ruka jakožto tandemová
(druhá z páru rukou). Pro každou podmínku a zkoumanou osobu byla spočítána t-test mapa a pro její odprahování
byl použit statistický práh p = 0,05 korigovaný na FDR (False Discovery Rate level).
Individuální statistické mapy byly porovnány s ohledem na rozsah aktivací při konstantní statistické signifikaci „dle počtu
voxelů“ (na t-test mapě byl spočítán rozdíl počtu voxelů na statisticky významné
úrovni při vstupním a výstupním vyšetření)
a dále byly vypočteny statistické mapy rozdílu „v SPM“ (kontrast 1 a –1 v SPM). Také
byla zhodnocena skupinová statistika.

Statistická analýza
Srovnání dvou skupin pacientů s RS, jakož
i srovnání zdravé skupiny a skupiny nemocných bylo provedeno pomocí dvouvýběrového t-testu. Párový t-test byl použit
pro posouzení změn mezi hodnotami na
začátku a na konci programu v jednotlivých skupinách. Srovnání tří skupin bylo
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provedeno pomocí F-testu analýzy rozptylu. Výsledné p hodnoty byly korigovány
na mnohonásobná porovnání pomocí
Bonferroniho korekce. Výsledky signifikantní i po Bonferroniho korekci jsou v tabulkách označeny dvěma hvězdičkami,
další signifikantní výsledky jsou označeny
jednou hvězdičkou, tyto výsledky však vyžadují další ověření, optimálně na větším
vzorku probandů.

Výsledky
Všichni pacienti i zdravé subjekty dokončili
experimentální protokol. Vzhledem k problémům technického charakteru jsme
byli schopni vyhodnotit fMR pouze u pěti
zdravých subjektů (jejich charakteristika
v tab. 1).

Charakteristika skupin
Stupeň neurologického postižení (EDSS)
se u nemocných pohyboval od 3 do 4,5.
Na začátku experimentu nebyl mezi všemi
třemi skupinami prokázán žádný statistický rozdíl (tab. 1).
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Tab. 2. Změny vyšetřovaných klinických parametrů na začátku a na konci terapie.
Skupina 1: rozdíl na začátku
a na konci programu

LCLAT
MIHK
MIDK
MASHK
MASDK
BBS
THK
TDK
DDDK
DDHK
DMHK
DMDK
PR
KZ
NHPT
TFW
PASAT

průměr

SD

–1,33
5,33
–4,66
0
0,28
2,25
–0,04
–0,02
0,75
0,31
0
0,12
0,43
–1,25
–0,29
0,37
3,16

2,06
4,79
5,30
0,29
0,59
2,25
0,18
0,38
0,68
0,48
0,31
0,37
0,24
1,03
1,47
0,36
6,49

p-hodnota
0,175
0,041*
0,084
0,948
0,297
0,058
0,597
0,868
0,045*
0,171
1,000
0,456
0,008*
0,032*
0,649
0,052
0,286

Skupina 2: rozdíl na začátku
a na konci programu
průměr
–1
7,5
0,58
0,06
0,15
2,20
–0,19
–0,05
0,20
–0,15
–0,12
0,29
0,03
–0,95
–4,25
–1,06
7

SD

p-hodnota

7,12
13,28
8,20
0,16
0,38
2,95
0,29
0,27
0,55
0,31
0,30
0,33
0,08
1,07
4,68
2,14
4,97

Rozdíl množství změn
mezi skupinami
průměr
rozdílu

SD
p-hodnota
rozdílu

–1,00
7,50
0,58
0,06
0,15
2,20
–0,19
–0,05
0,20
–0,15
–0,12
0,29
0,03
–0,95
–4,25
–1,06
–7,00

7,127
13,28
8,20
0,16
0,38
2,96
0,29
0,27
0,55
0,31
0,30
0,33
0,08
1,07
4,68
2,14
4,98

0,745
0,225
0,869
0,371
0,370
0,127
0,164
0,644
0,402
0,292
0,363
0,084
0,363
0,081
0,077
0,278
0,018*

0,916
0,719
0,222
0,686
0,676
0,979
0,306
0,890
0,167
0,081
0,503
0,437
0,009*
0,643
0,096
0,163
0,280

*signifikantní změny (p ≤ 0,05)

Klinické vyšetření
Skupina 1 se po neurorehabilitaci (průměrná doba aktivace programu pro řízený sed byla 125,8 ± 58,6 min, pro řízený
stoj byla 68,3 ± 38,2 min) signifikantně
zlepšila (p ≤ 0,05) ve svalové síle horních
končetin, dysdiadochokinezi, kolenním
zámku dolních končetin a v posturálních
reakcích.
Skupina 2 se po aerobním tréninku (průměrná délka byla 15,8 ± 4,5 min, průměrná intenzita 53,3 ± 7,9 watt), signifikantně zlepšila (p ≤ 0,05) v kognitivním
testu PASAT.
Množství změn bylo mezi dvěma RS skupinami signifikantně odlišné u posturálních reakcí (p = 0,008). Podrobnosti jsou
dokumentovány v tab. 2.

Tab. 3: Semi-kvantitativní hodnocení platnosti formule „Pro tzv. tandemovou ruku je počet aktivovaných voxelů na dané statistické úrovni
v M1 oblasti minimálně 1,5krát vyšší než pro tzv. navigační ruku.“
Vyšetření 1
dle počtu
voxelů
Skup. 1
Skup. 2
Skup. 3

NRHB
AT
zdraví

0,00
0,50
1,00

Vyšetření 2
dle počtu
voxelů
Skup. 1
Skup. 2
Skup. 3

NRHB
AT
zdraví

0,50
0,66
0,80

PHK
v SPM

prům.

dle počtu
voxelů

0,00
0,50
0,40

0,00
0,50
0,70

0,50
0,66
0,60

PHK
v SPM

prům.

dle počtu
voxelů

0,66
0,16
0,60

0,58
0,41
0,70

1,00
0,66
0,60

LHK
v SPM prům.
0,66
0,33
0,60

0,58
0,50
0,60

LHK
v SPM prům.
0,50
0,33
0,40

0,75
0,50
0,50

fMR
Způsob vykonání motorické úlohy se
v průběhu experimentu nezměnil. U žádného vyšetřovaného nebyl zachycen tzv.
zrcadlový pohyb.
Jak při jednoduché motorické úloze, tak
při bimanuální sekvenční motorické úloze
byla aktivována primární motorická oblast (M1) kontralaterálně, v některých případech suplementární motorická oblast
(SMA). Méně často se zobrazovala pri-

354

mární motorická oblast ipsilaterálně a jednostranně či obo ustranně cerebelum.
Aktivace byla většinou rozsáhlejší u nemocných s RS (obr. 2). Po neurorehabilitaci
byla aktivace některých mozkových oblastí
kompaktnější (obr. 2), po aerobním tréninku se neměnila.
Během bimanu ální sekvenční motorické úlohy (sekvence PL – pohyb je vykonán pravou rukou, kterou ihned následuje

ruka levá a sekvence LP vice versa) jsme
při hodnocení dle rozdílu počtu voxelů
na statisticky významné úrovni (analýza
SPM naznačuje podobný trend) zaznamenali typický vzorec mozkové aktivace pro
„tandemovou“ ruku (jdoucí jako druhá),
u něhož byl počet aktivovaných voxelů na
dané statistické úrovni v M1 vyšší (minimálně 1,5krát) než pro „navigační“ ruku
(jdoucí jako první).
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Tab. 4. Proporce aktivovaných voxelů na statistické úrovni pro danou ruku
ve funkci navigační u jednotlivých skupin.
Vyšetření 1

Vyšetření 2

PHK
navigační

LHK
navigační

PHK
navigační

LHK
navigační

Skupina 1

NRHB-RS

průměr
SD

1,52
1,45

2,80
2,05

0,70
0,64

7,79
5,89

Skupina 2

AT-RS

průměr
SD

1,24
1,08

3,10
2,89

0,61
0,62

7,90
8,70

Skupina 3

zdraví

průměr
SD

0,30
0,38

6,73
7,90

0,38
0,34

4,25
4,83

Rozdíl mezi
skupinami
1 vs 3

p-hodnota
(t-test)

0,09

0,60

0,31

0,25

Rozdíl mezi
skupinami
2 vs 3

p-hodnota
(t-test)

0,07

0,38

0,43

0,35

Rozdíl mezi
skupinami
1 + 2 vs 3

p-hodnota
(t-test)

0,01**

0,37

0,24

0,20

** signifikantní změna pkor ≤ 0,05

Tab. 5. Rozdíl proporce aktivovaných voxelů na statistické úrovni pro ruku
navigační ku tandemové u prvního a druhého vyšetření.
Průměr

SD

t-test
p-hodnota

skupina 1

NRHB-RS
LHK navigační

PHK navigační
4,99

–0,83
4,94

1,81
0,073

0,354

skupina 2

AT-RS
LHK navigační

PHK navigační
4,81

–0,63
8,73

0,97
0,273

0,205

skupina 3

zdraví
LHK navigační

PHK navigační
–1,99

0,32
6,82

0,36
0,195

0,179

V sekvenci LP pro pravou ruku jsme
našli tento vzorec u 70 % zdravých jedinců během prvního i druhého vyšetření.
Tento vzorec byl zaznamenán průměrně
u 25 % všech pacientů s RS. Po dvouměsíční neurorehabilitaci se frekvence tohoto
„normálního“ vzorce zvýšila, po aerobním
tréninku se nepatrně snížila.
V sekvenci PL pro levou ruku jsme našli
tento vzorec u 60 % zdravých jedinců
při prvním vyšetření. Objevil se i u necelých 60 % pacientů s RS. Po dvouměsíční
ne urorehabilitaci se frekvence tohoto
vzorce zvýšila, po aerobním tréninku se
nijak nezměnila (tab. 3, obr. 2).
Vyšetření na začátku programu ukazuje statisticky signifikantní rozdíl mezi
zdravými subjekty a pacienty s RS v roz-

sahu aktivované oblasti pro pravou ruku
jakožto „navigační“ vůči „tandemové“
(dále pouze „rozsah aktivace“, tab. 4). Po
léčbě došlo k posunu aktivačního vzorce
u pacientů, kteří podstoupili neurorehabilitaci i aerobní trénink (zvýšení rozsahu aktivace u tandemové ruky), byť rozdíl rozsahu aktivace nebyl statisticky signifikantní
(tab. 5). Vzhledem k tomu, že po léčbě již
rozdíl mezi zdravými subjekty a pacienty
s RS v rozsahu aktivované oblasti pro
pravou ruku jakožto „navigační“ nebyl
signifikantní (tab. 4), můžeme tento posun
interpretovat jako „návrat k normě“.

Diskuze
„Obsah“ neurorehabilitace není jednoznačně definován. Její součástí může být
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celá řada postupů, což působí obtíže při
designování vědeckých studií. Přesto byla
realizována celá řada studií, které prokázaly pozitivní efekt neurorehabilitace:
u hospitalizovaných [20–22], u ambulantních [23–25] pacientů; u relabující-remitentní [26] i progresivní roztroušené
sklerózy [21,22]; krátkodobý [24,27]
i dlouhodobý [21–23,28] efekt, u impairmentu [24,29], disability [21,22,24,27,29],
hendikepu i kvality života [21,22,24]. Vliv
fyzioterapeutických konceptů sleduje jen
málo studií [30,31]. Lord et al [30] i Cattaneo et al [31] porovnávají tzv. facilitační
postup vycházející z Bobath konceptu,
který se zaměřil na impairment, a tzv.
task-oriented postup vycházející z konceptu Carr a Shepherd [32], kteří se zaměřili na ovlivnění disability. Oba postupy
měly signifikantní vliv na impairment i disabilitu (p ≤ 0,05) [30], na dynamickou rovnováhu (Dynamic Gait Index); facilitační
postup navíc vedl ke zlepšení statické rovnováhy hodnocené pomocí Berg Balance
Scale [31]. V této studii jsme zvolili tzv. facilitační postup a pozitivně ovlivnili impairment, podobně jako v uvedených studiích.
V paralelní studii bude vyhodnocen i vliv
na disabilitu a kvalitu života.
Schapiro et al [33] jako první prokázali, že pohybová aktivita ve smyslu aerobního tréninku nemá negativní vliv na
zdravotní stav nemocných s RS. Jeho pozitivní vliv pak byl prokázán v řadě studií
[34–40]. V této studii jako první poukazujeme na pozitivní vliv aerobního tréninku
na kognitivní funkce u nemocných s roztroušenou sklerózou (vezmeme-li v úvahu
množství vyšetřených parametrů, tak je výsledek nutno interpretovat jako trend ke
zlepšení; ke zlepšení kognitivních funkcí,
i když ne statisticky významnému, došlo
i u skupiny, která podstoupila neurorehabilitaci). U seniorů [41], ale i u dětí [42]
však již byla souvislost mezi fyzickou zdatností a kognitivními funkcemi prokázána.
Fyzická zdatnost zpomaluje atrofii mozku
u seniorů [43,44] a zlepšuje jeho funkci.
Lepší fyzická zdatnost souvisí s lepším výkonem kognitivních funkcí, ale i zvýšením
mozkové aktivace v oblasti gyrus frontalis
inferior a gyrus frontalis medius [45].
Podle výsledků celé řady studií [46–52],
ale i této práce dochází ve většině klinických
fenotypů roztroušené sklerózy k rozsáhlejší
motorické aktivaci než u zdravých lidí.
Možností ovlivnění mozkové aktivace
tréninkem motorické funkce se zabývá
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celá řada studií u zdravé populace [53–55]
i u lidí po cévní mozkové příhodě [56–59].
U nemocných s roztroušenou sklerózou
mozkomíšní se této problematice zatím
mnoho autorů nevěnuje. Morgen et al
[52] uvádějí, že v souvislosti s tréninkem
motorické funkce u nemocných s RS dochází ke kortikální reorganizaci motorické
neuronální sítě, avšak oproti zdravé populaci v menším měřítku. Po krátkodobém
tréninku (30 min) motorické dovednosti
(flexe extenze palce) nedochází ve srovnání se zdravou populací ke snížení motorické aktivity v kontralaterální primární
motorické oblasti, somatosenzorické oblasti a v lobulus parietalis inferior [52].
V naší předchozí práci [8], ale i této studii jsme zjistili, že v souvislosti s ovlivňováním motorických funkcí pomocí NRHB či
AT dochází v některých oblastech ke zvýšení a v některých ke snížení mozkové aktivace. Neexistuje však shoda o tom, co
tyto změny znamenají, ani zda je možné
je vyvolat cíleně. Patrně záleží na tom,
v jaké fázi motorického učení (časná kognitivní, střední, pozdní autonomní) se ten
který subjekt nachází či zda šlo při tréninku
o opakování stále stejné motorické dovednosti anebo nácvik různých motorických
dovedností [60]. Zvolit vhodnou motorickou úlohu je obtížné. Morgen et al [52]
vybrali stejnou motorickou úlohu při vyšetření fMR i při tréninku motorické funkce
(jednoduchá motorická funkce), zatímco
v této studii se motorická úloha při vyšetřování fMR lišila od rehabilitačního programu (komplexní pohyby v různých posturálních polohách s cílem zlepšení aktivit
běžného života). V této studii jsme zařadili bimanuální sekvenční pohyb, protože
jsme předpokládali, že bimanuální koordinace a složitější pohyb v kontextu s rozhodováním bude dělat pacientům obtíže, že
při jeho vykonávání musí obě mozkové hemisféry spolupracovat (při bimanuální synchronní úloze musejí hemisféry také spolupracovat, ale oboustranně, zatímco při
bimanuální sekvenční úloze předpokládáme jednostrannou interhemisferální konektivitu, tj. zleva doprava, pokud jde levá
ruka jako první), a že navíc dojde k zapojení bílé hmoty transkalózní [2].
Ipsilaterální primární motorická oblast je
u zdravých jedinců aktivována například
při sekvenčním, ale i harmonickém pohybu
prstů [61], u náročných pohybů jednou
rukou [62,63], u jednoduchého pohybu
nedominantní rukou [64,65], při prová-
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dění složitějšího motorického úkonu dominantní rukou [66], u bimanuálních pohybů
[67], ale i u současného pohybu končetin, více u střídavého než stejného pohybu
[68]. K ipsilaterální koaktivaci u zdravé populace pravděpodobně dochází díky dobré
interhemisferální spolupráci [66– 69].
V této práci jsme potvrdili, že při pohybu
jednou rukou dochází u zdravých subjektů k ipsilaterální koaktivaci M1. Dále
jsme zjistili, že při bimanuálním sekvenčním pohybu u zdravých subjektů dochází
ke zvýšené aktivaci v M1 kontralaterální
hemisféry u tandemové ruky oproti navigační ruce. To si vysvětlujeme superpozicí aktivace v kontralaterální hemisféře
pro tandemovou ruku z ipsilaterální koaktivace z navigační ruky (sumací dvou časově opožděných jednoduchých pohybů
končetin). Tento nález lze interpretovat
jako dobrou interhemisferální spolupráci.
Zvýšenou aktivitu M1 pro tandemovou
ruku také pravděpodobně způsobuje to,
že mozek programuje pohyb jako celek,
tj. připravuje pohyb jako bimanuální sekvenční. I v tomto případě předpokládáme,
že je využívána interhemisferální komunikace (informace o ukončení pohybu
jedné ruky vede k nastartování pohybu
druhé ruky). Další možností, která může
zvýšenou aktivitu M1 způsobovat, je nelinearita (tj. porušení aditivity) na úrovni
neurální, případně hemodynamické [70].
U nemocných po iktu [71–73] i u nemocných s RS [2–5,46–49,74,75] je popisována zvýšená ipsilaterální aktivace mozkových oblastí. Ta je však oproti zdravé
populaci výrazně vyšší. Jde o známku kortikální reorganizace [47,49,73,75].
V souvislosti s terapeutickým programem jsme na základě našeho pilotního
projektu [8] a výsledků studií Cadera et al
[75] a Ericksona et al [76] předpokládali,
že dojde ke zlepšení interhemisferální spolupráce, tj. že se během bimanuální sekvenční motorické úlohy bude zvyšovat
ipsilaterální aktivace. To se v této práci
projevilo v rozdílu rozsahu aktivace mezi
navigační a tandemovou rukou, tj. došlo
ke zvýšené aktivaci v M1 kontralaterální
hemisféry u tandemové ruky oproti navigační ruce (přiblížení k normě). Diskutabilní je, proč jsou tyto nálezy u zdravých
i nemocných subjektů výraznější během
bimanuální sekvenční motorické úlohy
pro sekvenci LP pro pravou ruku než pro
sekvenci PL pro levou ruku. Je možné, že
v tom hraje roli dominance končetin [77]

nebo rozdílná funkce hemisfér (analytické
funkce levé a syntetické pravé) [1]. Při hodnocení popsaného jevu dle rozdílu počtu
voxelů na statisticky významné úrovni se
změny po neurorehabilitaci jeví jako významnější. To je pravděpodobně způsobeno tím, že toto hodnocení spíše odráží
zřetelný trend v obrazech, zatímco striktní
testování rozdílu ve statistických mapách
(SPM) nemuselo vždy ukázat statisticky
signifikantní diferenci.
Při statistickém vyhodnocení není mezi
skupinou, která podstoupila neurorehabilitaci, a skupinou, která absolvovala aerobní trénink, signifikantní rozdíl. To je
pravděpodobně způsobeno velkou interindividuální variabilitou jedinců a nízkým
počtem vyšetřených subjektů. Proto je potřeba data ověřit v dalším výzkumu.

Závěr
Vzorec spontánní mozkové aktivace
během bimanuální sekvenční motorické
úlohy u roztroušené sklerózy mozkomíšní
a zdravé populace se liší. Pravděpodobně
svědčí pro poruchu interhemisferální spolupráce u nemocných s RS.
Ne urorehabilitace vede ke zlepšení
funkce horních a dolních končetin, a především ke zlepšení posturálních reakcí. Aerobní trénink zlepšuje kognitivní funkce.
Vyšetření fMR na začátku experimentu
ukazuje statisticky signifikantní rozdíl mezi
RS a ZS v rozsahu aktivované oblasti v kontralaterální primární motorické oblasti ruky,
která vykonala pohyb jako druhá v páru.
Tento rozdíl v rozsahu aktivace mezi ZS
a RS se po absolvování obou terapeutických
programů zmenšil a po terapii již nebyl signifikantní. Pokud chápeme tento aktivační
vzorec jako projev fyziologické interhemisferální spolupráce, pak v této souvislosti
dochází u RS k „návratu k normě“.
Tato studie potvrdila dysfunkci interhemisférické spolupráce u roztroušené sklerózy a ukázala na možnost ovlivnit ji pomocí
neurorehabilitace i aerobního tréninku.
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