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SOUHRN 

Cílem práce bylo popsat a strukturovat pozdní následky na pohybovém aparátu u 

pacientů, kteří byli v dětství léčeni pro nefroblastom (NFB). Pacienti podstoupili terapii, 

skloţenou ze tří typů léčby: chemoterapie, radioterapie a chirurgická léčba.  

Dílčí cíle: 

Na relativně homogenní skupině pacientů (s jediným typem základního onemocnění 

léčených v akutní fázi) popsat typické posturální poruchy hybného systému rozvinuté 

během pěti a více let odstupu od ukončení kombinované léčby (chirurgické, chemo- a 

radioterapie). V návaznosti na tato zjištění navrhnout pro pacienty bezprostředně po léčbě 

i po delší časové prodlevě systém prevence poruch hybného systému vznikajících jako 

sekundární následky léčby primární diagnózy. Porovnat funkční poruchy hybného 

systému a funkční poruchy plicních funkcí u pacientů s/bez radioterapie. Posoudit dopad 

poruch hybného systému na tělesnou zdatnost jedince. 

Práce je klinickou průřezovou studií s retrospektivním dohledáním dat pacientů léčených 

pro NFB v letech v době od 1.1.1980 do 31.12.2004 na Klinice dětské onkologie (dnes 

Klinice dětské hematologie a onkologie UK-2.LF a FN Motol). Studie probíhala po dobu tří 

let 2005-2008 ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. 

Soubor a metody: Celkem bylo vyšetřeno 151 pacientů. Pacienti byli v době studie 

občané ČR,  nejméně 5 let po skončené terapii v celkové remisi stavu.  

Výsledky: Práce shrnuje výsledky sledování vyskytovaných znaků funkčních poruch a 

studuje vztah mezi výsledky vyšetření pohybového aparátu a ostatních klinických 

vyšetření. Stanoví pilotní soubor posturálních testů a na jejím základě specifikuje 

v jednoduchém posturálním testu charakteristické kompenzační mechanismy. Tato data 

pak koreluje se stabilometrickým vyšetřením a vyšetřením postury aspekcí. Dílčí část 

práce je věnována problematice jizvy. Pacienti byli při hodnocení výsledků rozděleni do tří 

kohort (kohorta I. s lézí na levé straně, kohorta II. s lézí na pravé straně, kohorta III. 

s jiným typem léze – například bilaterální nebo extrarenální forma tumoru), aby bylo 

moţné odhalit vztah laterality léze (jizvy, sutury vnitřních vrstev) a sledovaného znaku 

(například shift trupu, zešikmení pánve, výsledky z měření na tenzometrické plošině). 

Práce stručně komentuje výsledky dalších klinických a laboratorních všetření, které byly 

provedeny a jejich vztah k poruchám hybného systému. 

Závěry: Podařilo se popsat typický posturální vzor pacienta léčeného v dětství pro NFB. 

Nejčastěji se vyskytovaly tyto znaky: posun trupu ve frontální rovině, dysbalance v oblasti 
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lopatek, zešikmení pánve, inspirační drţení hrudníku, anteverze pánve, předsun hlavy a 

pánve (pořadí odpovídá četnosti výskytu znaku od nejvyšší k nejmenší). Byla prokázána 

pozitivní korelace mezi léčbou antracykliny a větším počtem následků v pohybovém 

systému po této terapii. U pacientů po proběhlé radioterapii se prokázala pozitivní 

korelace s bolestmi zad a kloubů a to i přesto, ţe chodili jedinci vyšetřovaného souboru na 

rehabilitaci, měli častěji skoliózu, častěji stranovou dekompanzaci ve stoji. Přes všechny 

tyto nálezy jsou pacienti poměrně dobře kompenzovaní pravděpodobně i proto, ţe mají 

díky svému věku dobré adaptační moţnosti. Proti očekávání jsme nalezli jen mírné 

poruchy plicních funkcí. Nenašli jsme přímou vazbu na sníţenou zdatnost jedince a 

posturální odchylky. Navrhli jsme program sekundárně preventivních opatření poruch 

hybného systému. Bylo by vhodné s určitým časovým odstupem znovu sledovat vývoj 

pozdních následků léčby nefroblastomu, zejména moţné zvýšení prevalence funkčních 

a/nebo strukturálních poruch pohybového aparátu ve vztahu s narůstající dobou od léčby 

WT v dětství. Z pohledu ostatních systémů jsou tito pacienti ohroţeni významně vyšší 

prevalencí rizikových faktorů v oblasti lipidového profilu, krevního tlaku i tělesné zdatnosti. 

 

Podklady pro tuto práci vznikly jakou součást řešení grantu s názvem Léčebné výsledky a 

pozdní následky onkologické léčby dětí a adolescentů v dlouhodobé remisi nefroblastomu 

NR 8796-3 IGA MZČR, který probíhal v letech 2005-2008 ve FNM. 

 

Klíčová slova: nefroblastom, pozdní následky, pohybový systém, prevence, jizva 
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SUMMARY 

Musculoskeletal System Dysfunction in Patients in Long-Term Remission of Wilms 

Nephroblastoma 

Objective: The objective of this retrospective clinical study was to describe the 

multidisciplinary program of childhood cancer survivors in their young adult age in an 

adult-based ambulatory medical setting and to report the latent sequelae of the pathology. 

The hypothesis is that the treatment with all three modalities (chemotherapy, radiotherapy 

and surgery) causes the development of the latent effects in varying degrees. The goal of 

this study was to investigate the typical musculoskeletal system changes of survivors of 

Wilms Nephroblastoma who had previously received their basic treatment more than 5 

years ago.   

Design: 151 subjects underwent clinical assessment of body posture, postural tests and 

evaluation on BalanceMaster® force plate. These tests were conducted in conjunction 

with other clinical evaluations, namely, pulmonary and renal function tests, immunology 

deficiency and exercise capacity to seek its relationship to the diseases’ risk factors.  The 

correlation between postural findings and the above clinical tests were investigated. 

Subjects: Ambulatory patients with a primary diagnosis of nephroblastoma who have 

undergone treatment greater than 5 years ago.   

Settings: Clinics at the University Hospital Motol, Prague where previous oncology 

treatments were completed between January 1st 1980 and December 31st 2004 at the 

Department of Pediatric Hematology and Oncology, Prague. 

Results: The typical postural pattern of patients who underwent this particular type of 

oncology treatment was described. The most common postural findings were: trunk shift, 

pelvic obliquity, inspiratory position of the chest and anterior pelvic tilt.  The results 

support the evidence that patients have a higher incidence of impaired postural findings 

after radiation.  The same group of patients also complained of significant back problems, 

pain in the joints (p˂0, 05), even though they underwent physiotherapy. Moreover, 73% of 

patients who received radiation therapy frequently presented with scoliosis (p˂0,001) 

versus 33% of patients who did not undergo RT.  Pulmonary function tests were 

unexpectedly within normal limits.  

Conclusion: The typical postural pattern was described. The most frequent signs of 

postural dysfunction were considered as: trunk shift in frontal plane, shoulder girdle 



8 

muscle dysbalance, pelvic obliquity, inspiratory position of the chest, head and pelvic 

forward drawn position. Latent effects of therapy were seen much more frequently in 

patients who underwent radiation and chemotherapy. Overall, the patients were well 

adapted due to the extensive compensatory capacity of their young age. Procedures like 

scar treatment, physiotherapy, postural training play a role in the prevention of future 

functional and structural dysfunction.  

 

Key Words: nephroblastoma, latent effects, musculoskeletal dysfunction, prevention, scar 

. 

Data for this study was part of a three-year grant (2005 – 2008) named  “The 

Treatment Results and Late effects of Oncology treatment in Children and Adolescent 

survivors of Long Term Remission of a Wilms tumor”  (NR 8796-3 of the Int.Grant Agency 

of Czech Ministry of Health).  The treatment success of 25 years of nephroblastoma 

therapy was evaluated in this cross-sectional study.  The results revealed that the 

prevalence of the late sequellae of this disease was much lower as compared to data in 

the current literature. The most significant risk factors  of a metabolic syndromes as in 

nephroblastoma is synonymous with the  latent effects of the the primary diagnosis. 
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1 ÚVOD 

Nefroblastom (NFB) neboli Wilmsův tumor je v dětském věku nejčastější malignitou 

abdominální oblasti dětského věku [Meadows et al., 1985]a je jedním ze čtyř nejčastějších 

solidních nádorů dětského věku. Léčba různých stádií nádoru se vyvíjela od nefrektomie 

přes pouţití vysokodávkované radioterapie a chemoterapie. V posledních dekádách 

stoupala postupně úspěšnost léčby aţ na dnešních 80 – 90%, a to i při vypuštění 

radioterapie z primárního schématu léčby u více neţ dvou třetin pacientů.  Četnost 

pacientů s NFB s klinicky významnými pozdními následky onemocnění a jeho léčby 

udávají na 9-13% ze 4 klinických studií [Oeffinger, 2000]. 

Primární onemocnění vyţaduje intervenci v oblasti trupu. V oblasti, která je jednou 

z klíčových partií pro vytvoření podmínek pro správnou koordinaci mezi svaly, které se 

podílejí na stabilizační funkci páteře [Kolář, 2006]. Normální postnatální vývoj je nutným 

předpokladem pro fyziologické zapojení bránice [Kováčiková et al., 1998] součásti 

hlubokého stabilizačního systému i jako hlavního respiračního svalu [Kolář, 2001, 2006]. 

Obecně, při abnormálním postnatálním vývoji a v průběhu patologických stavů, jsou tyto 

funkce bránice – posturální i respirační alterovány. Průměrný věk v době stanovení 

diagnózy byl 3,9±2,9 roku, medián 3,3 rozsah 0,01–17,2 roku. Předpokládáme neideální 

morfologický vývoj na podkladě růstu dětského organismu, který vychází z asymetrických 

podmínek. Vzhledem k tomu, ţe pohybový systém úzce souvisí i s ostatními systémy, 

jsou zde informativně uvedeny i výsledky ostatních klinických vyšetření. V práci je 

konfrontován vztah poruch hybného systému a dalších systémů. Práce se snaţí popsat 

posturální odchylky charakteristické pro danou diagnózu. Popisuje nejdříve charakteristiku 

vlastního tumoru, jeho terapii a následky terapie (kapitola 3), v kapitole 4 jsou shrnuta 

teoretická východiska hodnocení postury a jejího vyšetření aspekcí a stabilometrické 

vyšetření. V kapitole 5 jsou prezentovány poměrně recentní práce o vztahu ledvin a 

vnímání těla v gravitačním poli. Funkční poruchy, často v kombinaci se strukturálními 

(skolióza), by měly být pak standardním způsobem léčeny na rehabilitačních odděleních 

či klinikách. Součástí práce je návrh sekundárně preventivních opatření.  

Tato práce vznikla rozpracováním výsledků fyzioterapeutické části průřezové studie za 

vyuţití dat z větší části publikovaných v rámci grantu s názvem Léčebné výsledky a 

pozdní následky onkologické léčby dětí a adolescentů v dlouhodobé remisi nefroblastomu 

NR 8796-3 IGA MZČR. 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

Hypotézy:  

1. U pacientů, kteří prodělali v dětství terapii pro NFB je prokázána asymetrie drţení 

těla ve vztahu k jizvě. 

2. U těch pacientů s NFB, kteří byli zářeni existuje korelace mezi poruchami hybného 

systému a poruchami plicních funkcí.  

3. Funkční poruchy hybného systému korelují se zdatností jedince. 

Cíle práce: 

U relativně homogenní skupiny pacientů (léčených v akutní fázi s jediným typem 

základního onemocnění) popsat typické posturální poruchy hybného systému rozvinuté 

během pěti a více let od ukončení kombinované léčby (chirurgické, chemo- a 

radioterapie). 

Stratifikovat funkční poruchy tak, aby bylo moţné optimalizovat sekundární prevenci 

v oblasti léčby poruch hybného systému. 

Porovnat funkční poruchy hybného systému a poruchy funkčních plicních parametrů. 

Porovnat funkční poruchy hybného systému a zdatnost jedince. 
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3 NEFROBLASTOM – CHARAKTERISTIKA A TERAPIE 

Nefroblastom se vyskytuje v útlém dětském věku, nejvyšší incidence je mezi 1. -6. rokem, 

kdy tvoří 70% všech nádorů. Prvním projevem onemocnění je nejčastěji náhodný nález 

hmatné asymptomatické rezistence v břišní dutině. Růst je rychlý s vysokým procentem 

metastazování, u pokročilejších stadií je přítomno venózní metastazování. 

Symptomatologie je obsáhlá – asymetricky zvětšená dutina břišní, únavnost, 

nechutenství, zvýšená teplota, bledost, ztráta hmotnosti, zvracení, krvácivost, pozitivní 

hematurie, proteinurie i pyurie, hypertenze (výskyt v 30-60%, přisuzováno reninové 

aktivitě), anemie. Metastázy se objevují v plicích, játrech, mízních uzlinách, dalším 

symptomem můţe být hypotenze. Bolesti břicha jsou vyvolány lokální dispenzí, 

intralezionálním krvácením nebo rupturou tumoru. Nádor se šíří lokálně, záhy metastazuje 

do regionálních mízních uzlin a hematogenně do plic (85%), vzácně do jiných orgánů 

(játra, CNS, skelet) [Dvořáček, 2001; Klener, 2002; Koutecký, 1997]. 

3.1 BIOLOGIE NFB 

Obrázek 1 znázorňuje řez ledvinou, v jejím horním pólu je lokalizovaný tumor. 

Nefroblastom pochází z embryonální 

nefrogenní tkáně a velmi často obsahuje prvky 

pojivové tkáně. Vzniká intrauterinně a obsahuje 

buňky všech tří zárodečných listů. Jde o 

smíšený embryonální nádor dětského věku 

maligního charakteru, tzv. mezoblastický 

nefrom. Skládá se ze svalové, chrupavčité, 

kostní, tukové a epitelové tkáně. Vzhledem 

k jeho variabilnímu histologickému obrazu,  

vznikla řada jiných názvů. Např.: 

adenomyosarkom, alveolární karcinom, 

atypický fibrolipoosteadenom, chondrosarkom, 

dysembryom, embryonální nefrom, osteoblastom etc. Nádorová loţiska se vyskytují 

solitárně, jen v ojedinělých případech se můţe objevit multifokulárně [Dvořáček, 2001; 

Klener, 2002]. 

3.2 GENETICKÁ PREDISPOZICE 

Větší část pacientů s Wilmsovým tumorem má normální karyotyp, pouze s mikrodelecemi 

[Meadows  et al., 1985]. Menšina pacientů s dalšími genetickými mutacemi má deleci 

11p13genu. Genetický rozbor nádorové tkáně ukázal, ţe změny typické pro nádor nejsou 

Obrázek 1 - Wilmsův tumor, převzato z: 

http://www.humpath.com/Wilms-tumor 

 

http://www.humpath.com/Wilms-tumor
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přítomny v nepostiţené tkáni ledvin ani ostatních částech těla. Mikrodelece 11p, v těsném 

sousedství  genu pro insulin like růstový faktor II (IGF II) se zdá být jedním z 

pravděpodobných spouštěcích mechanismů nádorového bujení nefroblastomu. Ztráta 

heterozygocie je faktor spojený jak s genetickými syndromy,  i v případě chromozómů 1p 

a 16q, se zvýšeným rizikem událostí u jinak prognosticky příznivých typů WT [Kaste  et 

al.].  

3.3 MARKERY TUMOROVÉ AKTIVITY NFB 

U pacientů  s WT byla opakovaně byla popsána zvýšená hladia kyseliny hyaluronové a 

erytropoetinu u pacientů s WT, ale v krvi nebyly dosud nalezeny typické biologické 

markery, indikující nádorový proces a případné relapsy. Nedávno byly identifikovány čtyři 

geny podstatně zvyšující pravděpodobnost relapsu bez ohledu na míru anaplázie [Li et 

al., 2005]. Vzhledem ke genetický mutacím u WT má onemocnění vazbu na výskyt 

dalších chorob: aniridii (s delecí 11p13, kterou mají i někteří pacienti s WT bez aniridie), 

urogenitální malformace jako je hypospádie, kryptorchismus, gonadální dysgenese, 

zdvojený kalichopánvičkový systém, podkovovitá ledvina, pseudohermafroditismus – a to 

častěji u chlapců. WT je také častější u pacietů s hemihypertrofií, někdy i jen částečnou 

(např. asymetrie jazyka), můţe být porušená dynamika růstu. Vyšší prevalence  WT je 

také u pacientů s neurofibromatózou, Beckwith – Wiedermannovým syndromem, 

syndromem Dennis–Drash, u syndromu WAGR (Wilms, aniridia, růstové asymetrie, 

mentální retardace) a dalšími, vzácněji se vyskytujícími genetickými syndromy [Klener, 

2002; Koutecký, 1997].  

KLINICKÁ STADIA 

Klinická stadia NFB dle protokolu SIOP (International Society of Paediatric Oncology). 

Klinické stadium I. 

Nádor je uvnitř ledviny nebo obklopen vazivovou pseudokapsulou, odpovídající zevně 

normální kontuře ledviny. Ledvinné pouzdro nebo pseudokapsula mohou být infiltrovány 

nádorem nedosahujícím na povrch a posléze operačně zcela odstraněným. Nádor se 

můţe protlačovat do pánvičky či močovodu, ale neinfiltruje jejich stěny. Cévy renálního 

sinu nejsou postiţeny, intrarenální cévy mohou být postiţeny. 

Klinické stadium II. 

Tumor zasahuje mimo ledvinu nebo penetruje skrz renální pouzdro a/nebo nádorovou 

pseudakapsulu do periferního tuku, posléze je ale kompletně odstraněn. Tumor proniká 
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do renálního sinu, a/nebo invaduje krevní či lymfatické cesty mimo renální parenchym, ale 

je kompletně odstraněn. Tumor zasahuje do sousedních orgánů nebo do duté ţíly, ale byl 

kompletně odstraněn. Tumor byl před předoperační chemoterapií nebo před chirurgickým 

odstraněním chirurgicky bioptován (biopsie klínovitou excizí). 

Klinické stadium III. 

Inkompletní excize tumoru, který zasahuje přes okraje resekce (postoperačně zůstává 

makro- nebo mikroskopická část nádoru). Jakékoliv postiţení břišních uzlin. Ruptura 

nádoru před- či při operaci. Tumor penetruje peritoneální povrch, jsou patrny peritoneální 

vrůsty (tumor implants peritoneal surface). Při resekci jsou přítomny nádorové tromby, 

okraje cév či ureteru jsou resekcí porušeny, nebo po částech odstraněny chirurgem. 

Klinické stadium IV. 

Hematogenní metastázy (plíce, játra, kosti, mozek, atd.) nebo metastázy lymfatických 

uzlin mimo abdominálně – pelvickou oblast [Evans et al., 1991]. 

Klinické stadium V. 

Bilaterální tumor v době diagnózy 

3.4 EPIDEMIOLOGIE 

WT je nejčastější malignitou abdominální oblasti dětského věku a jeden ze čtyř 

nejčastějších solidních nádorů dětského věku, tvoří okolo 5–6% všech pediatrických 

maligních onemocnění. Je nejčastějším nádorem dětí ve věku pod 7 let. Ve 

třistamiliónové populaci USA je diagnostikováno okolo 650 pacientů ročně. Medián věku 

diagnózy je okolo 3 let [Kalapurakal, 2004]. Jiná práce publikuje roční výskyt 7,6 případů 

WT na jeden milion dětí v USA [Pizzo  et al., 2006]. Vzhledem k asymetrii věkové 

distribuce je nejčastější věk onemocění v třetím a čtvrtém roce věku. Ve velké 

multicentrické severoamerické studii NWTS (National Wilms Tumor Study) z let 1969–

1985 byl pro muţe medián diagnózy 36 měsíců, pro ţeny 43 měsíců při unilaterálním 

onemocnění [Evans  et al., 1991]. Častěji bývá na levé straně [Dvořáček, 2001]. Při 

onemocnění bilaterálním byl medián věku diagnózy 23 měsíců u chlapců a 30 měsíců u 

dívek. 

Incidence WT je 7 na milión dětí ve věku pod 16 let. Geografická variabilita je relativně 

malá, pravděpodobně vyšší ve Skandinávii a některých částech Afriky a niţší v Japonsku 

proti dosti uniformnímu výskytu v USA a zbytku Evropy [Pizzo  et al., 2006]. Celosvětově 
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se ze statistik jevil poměr zastoupení obou pohlaví stejný, ale písemnictví USA a Evropy 

se shoduje v tom, ţe četnost choroby je lehce vyšší u ţen, nestejné zastoupení má 

sniţující se trend, dlouhodobě asi 10:9. Bilaterální nádor se vyskytuje u ţen častěji v 

poměru 10:6 Prevalence v ČR se pohybuje ve stejném rozmezí. 

3.5 KAPLAN-MEIEROVA FUNKCE PŘEŢITÍ CELÉHO SOUBORU 

V tabulce 1 je znázorněno celkové přeţití souboru v závislosti na časovém odstupu od 

diagnózy. 

Tabulka 1- celkové přeţití 

1 rok 96,18% 

2 roky 91,72% 

3 roky 88,22% 

4 roky 87,56% 

5 let 86,88% 

10 let 84,62% 

 

Kaplan–Meierova funkce přeţití celého souboru je znázorněna grafem (obrázek 2). 
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Obrázek 2 - Kaplan-Meierova funkce přeţití pro celý soubor 
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3.6 TERAPIE NEFROBLASTOMU 

Terapie NFB je multimodální a skládá se ze tří typů terapie. Všechny tři typy jsou 

nezastupitelné. V posledních dekádách stoupla postupně účinnost léčby aţ na dnešních 

80-90%, a to i při vypuštění radioterapie z primárního schématu léčby u více neţ dvou 

třetin pacientů. 

Standardní předoperační terapie vyuţívá chemoterapii sniţující riziko prasknutí nádoru 

během operace. U pacientů s nádorovým onemocněním v I. nebo II. fázi s příznivou 

prognózou se uţívá chemoterapie pravidelně. 

3.6.1 CHEMOTERAPIE NFB 

Původní pouze chirurgické řešení bylo koncem 40. let 20. století doplněno radioterapií, v 

60. a 70. letech doplněné chemoterapií, konkrétně dodnes pouţívanou dvojicí přípravků 

aktinomycin – vinkristin a u vyšších klinických stádií antracyklíny. Nefroblastom byl první 

dětský nádor, u kterého byla zjištěna kurabilita systémovou chemoterapií -pomocí 

aktinomycinu D. Chemoterapie představuje nejdůleţitější sloţku v léčbě zhoubných 

nádorů, neboť umoţňuje léčbu rozsáhlých a/nebo metastatických procesů. Chemoterapie 

můţe terapeuticky působit i tam, kde se chirurgická léčba a aktinoterapie nemůţe uplatnit.  

Pouţití chemoterapie je ovlivněno řadou faktorů. Nejdůleţitější je citlivost buněk nádorů 

vůči cytostatikům. Podle senzitivity se nádory dělí do 4 skupin, nefroblastom patří do 1. 

skupiny, do níţ jsou zařazeny nádory, kde můţe mít chemoterapie kurativní účinek. Tyto 

nádory se vyskytují především u dětí a mladistvých. Účelem farmakoterapie je, aby se 

dosáhlo maximálního cytotoxického efektu hladinami cytostatik v plazmě. Cytotoxický 

efekt protinádorových léků se dělí podle mechanismu jejich účinku do šesti základních 

skupin: inhibice biosyntézy NK, přímé poškození NK, alterace mikrotubuláního proteinu 

(blokáda mitózy), porucha syntézy proteinů, poškození buněčné membrány nebo 

kombinace předešlých mechanismů. Při terapii NFB se pouţívá doxorubicin, 

daktinomycin. V případě relapsu či vyšších klinických stádií NFB byly pouţívány 

kombinace chemoterapie, kde k daktinomycinu byl přidán i doxorubicin [Klener, 2002; 

Koutecký, 2004]. 

3.6.2 Následky chemoterapie 

Pacient vystavený této terapii je sekundárně zatíţen cytotoxickými účinky i ve tkáních 

mimo nádorové bujení. Podle typu cytostatik se objevují různé komplikace (erytém, 

exantém, neurologické obtíţe, motorické poruchy končetin, konjunktivitida, 

pneumotoxicita, sterilita atp.). Nejčastějšími komplikacemi při terapii preparáty 
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doxorubicinem a daktinomycinem jsou koţní toxické reakce a kardiotoxicita. Tito pacienti 

mají zvýšený výskyt kardiomyopatií a chronického srdečního selhání, s incidencí 1,2 

procenta za dvě dekády od léčby [Breslow  et al., 1995]. V případě této vyšetřované 

skupiny jde však o téměř nulové procento výskytu. Chemoterapie v některých případech 

způsobuje cerebrální ataxii, encefalopatii, periferní neuropatii. Tato přidruţená postiţení 

se objevují pouze v akutní fázi terapie.  

3.6.3 RADIAČNÍ LÉČBA NFB 

Radioterapie (RT) patří mezi základní modality protinádorové léčby. V radioterapii se 

vyuţívá jak elektromagnetického, tak i korpuskulárního záření. Kurativní dávka pro 

Wilmsův tumor je např. 30-40 Gy, pro srovnání koţní karcinom 50-60Gy, ostatní 

karcinomy 60-70 Gy [Klener, 2002]. 

3.6.4 Vývoj radioterapie u léčby WT 

Radioterapie nefroblastomu prodělala vývoj obdobný jako u dalších malignit dětského 

věku. 

Zatímco začátkem 80. let byly zářeny kobaltovým zářičem všechny děti s NFB, ale první 

studie NWTS ukázala, ţe u pacientů mladších neţ 2 roky s nefroblastomem klinického 

stádia I neměla kombinace chemoterapie a radioterapie vyšší léčebný úspěch proti 

skupině léčené 15 měsíců daktinomycinem bez radioterapie. Tatáţ studie prokázala, ţe u 

pacientů s nefroblastomem klinického stádia III s lokálním porušením nádoru nebo po 

biopsii není nutné pouţívat radioterapii celého břicha. Studie NWTS-2 později ukázala, ţe 

radioterapie můţe být z léčebného protokolu vypuštěna u všech dětí s klinickým stádiem I, 

pokud jsou léčeny kombinací vinkristinu a daktinomycinu. Jiţ v té době byla radioterapie 

limitována na 18–24 Gy pro děti ve věku pod 8 měsíců, 24–30 Gy pro děti ve věku 19–30 

měsíců, 30–35 Gy pro děti ve věku 31–40 měsíců a 35–40 Gy pro děti nad 40 měsíců 

věku. Třetí studie NWTSG ukázala, ţe radioterapie můţe být vypuštěna i u dětí s 

klinickým stádiem II pokud byly léčeny kombinací vinkristinu a daktinomycinu. Tato studie 

ukázala podobný účinek pro terapii pacientů s klinickým stádiem III, kteří dostali dávku 

10,8 Gy + trojkombinaci vinkristinu, daktinomycinu a doxorubicinu jako při protokolu s 20 

Gy radioterapie a dvojkombinací chemoterapie vinkristin aktinomycin [Kaste  et al., 2008; 

Metzger et al., 2005]. Tyto výsledky umoţnily eliminovat radioterapii u podstatné části 

pacientů s nefroblastomem, u další časti podstatně sníţit dávku. V naprosté většině 

případů jiţ pacienti nejsou ozařováni, ale jsou léčeni kombinací daktinomycinu a 

vinkristinu a ve vyšších stádiích je dávka radioterapie sníţena většinou na 10 Gy s tím, ţe 
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zbylá třetina dostává ještě doxorubicin, který sniţuje četnost lokálních relapsů 

nepříznivých stádií [Radvanský  et al., 2009]. 

 

Obrázek 3 - Graf vývoje četnosti radioterapie na oblast břicha a rok diagnózy u pacientů 

našeho souboru 

Kromě zdroje ionizujícího zařízení se významně změnila technologie zaměřování 

ozařovaného pole. Radiologové přestali pouţívat kobalt a radioterapie je prováděna 

lineárními urychlovači s velmi přesnou modelací ozařovacího pole. Cílem je ozařovat jen 

nádorem postiţené tkáně a minimalizovat dopad záření na okolní zdravé struktury. Děti 

s nefroblastomem se vyvíjejí a rostou a nejčastějším a nejviditelnějším pozdním 

následkem je postiţení muskuloskeletálního systému (skolióza). Právě postiţení 

fyziologického růstu vyvolalo nutnost přesného zacílení ozařovacího pole. Od počátku 

radioterapie aţ do počátku 80. let radioterapeutem vytvářené ozařovací pole respektovalo 

zcela stranové postiţení. Kopírovalo iniciální rozsah nádoru a končilo ve střední čáře. 

Výsledkem bylo, ţe polovina obratlového těla byla ozářena a dále se nevyvíjela a druhá 

část byla zářením nepostiţena a vyvíjela se takřka normálně. Výsledkem byla velmi 

závaţná skolióza. Ozařovací pole rozšířilo tak, ţe překročilo střední čáru na 

druhostrannou polovinu, aby se do této oblasti dostala celá oblast obratlového těla, takţe 

se pak nevyvíjelo asymetricky a výsledná skolióza byla méně závaţná. Dnes pouţívaná 
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lineární technika dokáţe významně sníţit dávku záření, kterou obratlová těla obdrţí a 

rozvoj skoliózy je ještě méně pravděpodobný. 

Zdrojem značné dávky RTG záření byly rovněţ diagnostické postupy: angiografie, 

kavografie, plicní tomografie. Od tohoto algoritmu se ustoupilo, protoţe, základní 

diagnózu lze stanovit z klinického a sonografického vyšetření a prostého RTG snímku 

plic. 

3.6.5 Následky radioterapie 

Radikální léčba zářením bývá obvykle provázena vedlejšími neţádoucími účinky. Akutní 

postradiační reakce se vyskytuje během ozařování, stoupá s výší dávky, závisí na 

velikosti ozařovaného objemu a technice záření. Způsobuje obtíţe během terapie, pacient 

se uzdraví do několika týdnů po skončení terapie. Nejčastější typy akutních reakcí jsou 

dermatitidy, mukozitida na sliznicích dutiny ústní, xerostomie, alopecie, akutní 

postradiační pneumonitida. Aktinoterapie malé pánve je provázena cystitidou a 

proktokolitidou. V krevním obraze se vyskytuje pokles leukocytů (zejm. lymfocytů). Pozdní 

postradiační komplikace se objevují několik měsíců aţ několik let po skončení 

aktinoterapie, jsou obtíţně léčitelné či neléčitelné. Pozdní postiţení je odstupňováno od 

relativně nezávaţných změn (pigmentace kůţe, fibróza ozářených tkání) aţ po změny 

pacienta invalidizující (střevní stenózy, píštěle, transverzální léze míšní, hypofunkce štítné 

ţlázy, postradiační nekróza ledvinného parenchymu, katarakta). Vzhledem k moţnostem 

efektivní chemoterapie se od RT u WT ustupuje vzhledem k závaţným následkům tohoto 

druhu terapie: ireverzibilní změny na gonádách (sterilita) [Kalapurakal, 2003], genetické 

změny, poruchy vývoje svalstva, rozvoj skoliózy, poškození parenchymatózních orgánů, 

riziko sekundárních malignit. Dnes se RT pouţívá hlavně pooperačně při perforovaných 

nádorech, k profylaxi lokální recidivy, popřípadě k ozáření pozitivních paraaortálních uzlin 

[Klener, 2002]. Devalia (2008) uvádí časné známky poškození epitelu kůţe nebo sliznice 

převáţně jako erytém, zvýšenou teplotu ozařované oblasti a hypersenzitivitu. Chronické 

poškození se prezentuje s odstupem 4-6. měsíců po RT, kůţe se stává pevnější s tenkou 

epidermis, která je náchylná k poškození. „Klasické“ poškození radiací je soubor několika 

příznaků, jako je fibróza kůţe, nekróza, ulcerace nebo vznik píštěle. Hyper nebo 

hypopigmentace je následek zvýšené aktivity melanocytů nebo jejich destrukce. Akutní 

nebo chronické následky RT mohou ovlivnit vaskularizaci svalů a kostí. Je obtíţné odlišit 

v této situaci myelitis (zánět kostní dřeně) a poruchu kosti následkem ozáření. Poškození 

svalu radiací není časté, atrofie můţe být viděna u ozařování v dávce 2400-5000cGy 

[Devalia  et al., 2008b]. 
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3.6.6 CHIRURGICKÁ LÉČBA NFB 

Odstranění ledviny – nefrektomie- je prováděna pomocí lumbotomie nebo 

transperitoneálního přístupu (TP). Lumbotomie je šikmý řez (15 – 20 cm), vedený pod 12. 

ţebrem asi 2 cm od jeho konce šikmo směrem k symfýze, v poloze na opačném boku 

[Dvořáček, 2001]. TP přístup se vyuţívá hlavně u nádorů ledvin a feochromocytomu. Při 

TP přístupu se dává přednost prvořadému podvázání renálních cév bez předchozí 

manipulace s ledvinou, jde tak o prevenci před zbytečným vyplavením nádorových buněk. 

Dutina břišní se zpřístupní pomocí laparotomie – z příčného řezu nad pupkem anebo 

z incize podél hrudníku. Dojde k příčnému přetětí všech vrstev svalstva břišní stěny. 

Vpravo po odsunutí colon ascendens, vlevo colon descendens dochází k otevření 

zadního peritonea, Gerotovy fascie a tukového pouzdra. Vyhledá se močovod, podváţe 

se a následně dojde k jeho přerušení. Dále se izolují hilové cévy a udělá se dvojnásobný 

podvaz těchto cév a dojde k odstranění ledviny [Dvořáček, 2001]. V USA se operuje WT 

primárně nezmenšený CHT. Vzhledem k riziku narušení celistvosti tumoru se nadledvina 

neseparuje a odstraní se také. Druhostranná zachovaná nadledvina stav dostatečně 

kompenzuje. V evropských státech se standardně preoperačně provádí CHT a 

doporučuje se, pokud to lze, nadledvinu odseparovat a ponechat. Pokud nelze provést 

separaci nadledviny, rovněţ se odstraní. Práce českých autorů souhrnně popisuje 

provedení nefrektomie pro WT u 89 pacientů v letech 1988-92 na jednom pracovišti (FN 

Motol). Operativní technika byla popsána jako diagonální řez nad pupkem na pravé nebo 

levé straně, mírně přes střed s moţností případného rozšíření operačního pole. 

Následovalo uvolnění duodena a vizuální kontrola renálních cév, dolní duté ţíly a rovněţ 

jejich palpační vyšetření pro vyloučení přítomnosti eventuelního trombu či tumorózní 

tkáně. Následovala nejprve ligatura arterie renalis, pak veny renalis. Po odstranění 

ureteru se provedla kontrola regionálních lymfatických uzlin. Pokud uzliny nebyly 

zvětšené, byla vyjmuta pouze jedna z oblasti hilu, zvětšené uzliny, byly vyňaty všechny (z 

oblasti hilu, parakavální, paraaortální). Pokud tumor prorostl povrchem některým z orgánů 

jako bránice, pankreas, tlusté střevo, bylo provedeno radikální odstranění postiţené části i 

za cenu resekce nebo rekonstrukce orgánu, nikoliv v případě velkého rizika či mutilace. 

Při bilaterálním nefroblastomu se postupovalo v souladu s protokolem SIOP. [Pycha  et 

al., 1997] V podobné souborné práci publikoval Šnajdauf chirurgickou léčbu u 69 pacientů 

s retroperitoneálním nefrobalstomem z let 1987-1992 v identickém postupu [Snajdauf  et 

al., 1994]. 

Postup při uzavírání operačního pole probíhá standardizovaným postupem. Rána se 

obvykle šije po anatomických vrstvách. Při laparotomii se řezem příčně přeruší m.rectus 
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abdominis, m.obliquus externus abdominis, m.internus abdominis i m.transversus 

abdominis. Obvykle se peritoneum a pochva m.rectus abdominis sešívá v jedné vrstvě, 

v laterální části se šijí většinou m.transversus abdominis a m.obliquus internus v jedné 

vrstvě s peritoneem. Svaly se sešívají metodou „end to end“, bez přesahu. Situace se řeší 

podle proporcí operovaného dítěte. Šije se pokračovacím stehem, pouţívá se 

vstřebatelný materiál, nejčastěji vicryl (Coated Vicryl Plus - polyglactin 910) nebo PDS 

(polydioxanone).  

3.6.7 Následky chirurgické léčby  

Některé práce popisují postoperační komplikace, zejména pak infarktizaci ledviny, 

trombotizaci, spasmus renální tepny [Schamberger  et al., 1998], komplikace ze zjizvení 

sutury uvedeny nejsou. Ošetření jizvy ani její vliv při růstu nebyl doposud ve známé 

literatuře v těchto souvislostech popsán. Význam rozsáhlé jizvy po nefrektomii je 

obsahem kapitoly 5.3.5. 

3.7 OČEKÁVANÉ POZDNÍ NÁSLEDKY  

Z literatury je zřejmé, ţe hlavní pozdní následky a jejich četnosti jsou tyto: 

Skolióza 

 Ze 31 pacientů léčených o dekádu dříve (1971-1984) v Pensylvanii, se vyvinula u 10% 

skolióza nad 20 stupňů vyţadující ortopedickou intervenci [Rate  et al., 1991]. 

Hypertenze 

Ze 30 pacientů léčených o generaci dříve a průřezově vyšetřených v roce 1990 měla 

šestina pacientů klidovou hypertenzi. Ve skupině byl zachycen pouze minimální nález 

zhoršené renální funkce – nejčastěji lehce vyšší albuminová exkrece [Makipernaa  et al., 

1991]. 

Ze vzorku 1528 pacientů v dlouhodobé remisi NFB multicentricke studie z USA (National 

Wilms' Tumor Study Group) svědčí srovnání populačních norem klidového krevního tlaku 

a naměřeného krevního tlaku o jiné distribuci hodnot s posunem k vyšším hodnotám 

hlavně u mladších pacientů [Finklestein  et al., 1993]. 
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Sekundární malignity 

Pro pacienty léčené v rámci SIOP v letech 1971 aţ 1987 je standardizované riziko 

sekundární malignity proti celé populaci stejného věku 4,15 násobné, vyšší u pacientů po 

prodělané radioterapii [Carli  et al., 1997; Evans  et al., 1991]. 

Lze vyčlenit rizikové podskupiny pacientů – léčení radioterapií [Benoist  et al., 1982; 

Evans  et al., 1991], vysoká kumulativní dávka radioterapie, pacienti s více relapsy a 

vyšším klinickým stádiem choroby. 

V případě relapsu či vyšších klinických stádií byly při léčbě pouţívány kombinace 

chemoterapie, kde k aktinomycinu D byl přidán i doxorubicin. Tito pacienti mají zvýšený 

výskyt kardiomyopatií a chronického selhání srdečního, během dvaceti let od léčby tyto 

potíţe postihnou 1,2% případů [Breslow  et al., 2004]. Výsledky kardiologického sledování 

jsou ale poněkud rozporné. Velká multicentrická studie udává výskyt 2,5 % abnormit z 

EKG a echokardiografie [Marx  et al., 2002], menší studie udávaly procenta výskytu 

podstatně vyšší.  

Lze očekávat i změny imunity 

Pro srovnání s pacienty Hodgkinovy choroby (předchozí výzkumný projekt) se 

předpokládá, ţe tyto změny jsou na genetickém podkladě spíše neţ v důsledku prodělané 

chemoterapie [Weinshel  et al., 1993], naproti tomu u NFB nejsou ţádné informace o 

jiných poruchách imunity neţ vyvolanými chemoterapií. Proto srovnání výsledků 

imunologického vyšetření získaných stejnými metodami ve stejných laboratořích umoţní 

posoudit, nakolik jsou změny imunity u NFB a u Hodgkinovy choroby vyvolány prodělanou 

chemoterapií a radioterapií. 

Relativně vysoká četnost pozdních následků 

V průřezové studii 42 pacientů, kteří byli léčeni pro NFB v období 1968-1994 a mají více 

neţ pětiletý odstup od léčby, nalezli autoři pozdní následky u dvou třetin z nich [Paulino et 

al., 2000].  

Sledování četnosti pozdních následků NFB a jejich vývoj v čase byly součástí práce 

Oeffingera  et al. [Oeffinger  et al., 2000], kteří na základě čtyř klinických studií udávají, ţe 

9–13% pacientů s NFB trpí  klinicky významnými pozdními následky onemocnění a jeho 

léčby.  
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NFB jako onemocnění s mediánem diagnózy v předškolním věku a s většinou 

unilaterálním postiţením přináší riziko postupného zhoršování pozdních následků na 

hybném systému v důsledku radioterapie [Makipernaa  et al., 1991; Makipernaa  et al., 

1993; Málková  et al., 2002]. Dodnes však stále ještě zhruba čtvrtina z pacientů musí být 

léčená vzhledem k jinak nepříznivé prognóze intenzivnější chemoterapií a/nebo 

radioterapií [Kalapurakal  et al., 1997; Kalapurakal, 2003] a tato léčba má řadu pozdních 

následků léčby. 
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4 PODÍL LEDVIN NA INFORMACÍCH O POLOZE TĚLA V GRAVITAČNÍM 
POLI 

Vaitl (2002) popisuje ve své experimentální práci vztah mezi percepcí polohy těla a 

distribucí krevního objemu podél axiální osy z (paralelní s osou páteře). Odkazuje na 

předchozí práce Mittelstaedta (1996), který předpokládá, ţe posturální percepce je 

ovlivněna dosud neznámými graviceptory v trupu člověka [Mittelstaedt, 1996]. Je tradičně 

interpretováno, ţe extravestibulární informace o vnímání těla v gravitačním poli pocházejí 

převáţně z mechanoreceptorů z kloubů, šlach, svalů a kůţe [Vaitl  et al., 2002]. 

Mittelstaedt, Vaitl a Fricke (1988) zkoumali zdravé paraplegiky po nefrektomii a odhalili, ţe 

informace o poloze těla v gravitačním poli podávají i ledviny a kardiovaskulární systém 

[Mittelstaedt  et al., 1988; Vaitl  et al., 1997]. Vaitl (2002) poukazuje na práci Horáka, jenţ 

uvádí, ţe pacienti, kteří utrpěli oboustrannou ztrátu vestibulární aference měli schopnost 

udrţet vzpřímenou posturu obdobně jako zdravý jedinec, dokonce bez vizuální informace. 

Informace o poloze těla odvozují tito pacienti z distribuce krve ovlivňované gravitací a 

polohou těla ve stoji, vsedě nebo vleţe, stejně jako z mechanoreceptorů (v kůţi, svalech, 

kloubech). Pozorování paraplegických pacientů po nefrektomii ukázalo, ţe somatické 

graviceptory zpracovávají informace ze dvou vzdálených oblastí. První leţí při vstupu 

jedenáctého hrudního míšního segmentu a druhý je uloţen kraniálněji v oblasti šestého 

cervikálního segmentu. Při bilaterální nefrektomii funkce tohoto receptoru v oblasti Th11 

zanikla [Vaitl  et al., 2002]. Mittelstaedt lokalizuje somatický graviceptivní systém 

anatomicky přesně do oblasti posledních dvou hrudních obratlů (Th11 a Th12), kde 

graviceptivní aference patrně vstupuje do míchy, komunikuje s rami comunicantes. Po 

destrukci těchto vláken je přerušeno vnímání bolestí z oblasti ledviny. Tento systém 

rovněţ komunikuje se sympatickými vlákny a s méně důleţitým splanchnickým nervem, 

který bývá rovněţ označován jako renální nerv. Vlákna se skládají z relativně rychlých 

myelinizovaných aferentních vláken (37m/s), která začínají v ledvinách. Autor dokonce 

říká: „ Vyhodnocení všech funkčních a anatomických nálezů je v centru otázky „jestli“ a 

„jak“ se ledviny účastní informování o poloze těla v gravitačním poli“ [Mittelstaedt, 1992, 

s136].  

Vaitl publikoval v r. 1997 experiment, na kterém prokázal přítomnost somatických 

graviceptorů. Navazuje na tradiční výklad o původu extravestibulární informace 

v mechanoreceptorech v kloubech, svalech a  kůţi a poukazuje na experiment 

s paraplegickými pacienty s nefrektomií.  Citovaná studie se snaţí dokázat vliv přesunu 

tekutin v těle, zejména distribuce krve v podélné/axiální ose na vnímání polohy těla. 

Distribuce tekutin v těle byla alterována působením tlaku: pozitivním tlakem (LBPP- low 

body positive pressure) nebo negativním tlakem (LBNP- low body negative pressure). 
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LBNP vede k hromadění krve v ţilách periferně v dolních končetinách, zatímco pozitivní 

přetlak na dolní polovině těla vede ke zvýšení centrálního tlaku. Změny distribuce krve 

byly měřeny v následujících čtyřech segmentech: hrudní dutina, břišní a pánevní oblast, 

stehno, lýtko. Do experimentu bylo zařazeno 17 zdravých osob (průměrný věk 27,3 let). 

Pokusná osoba leţí v horizontální poloze na pravém boku na sklopném stole a míru 

náklonu můţe ovládat dálkovým ovladačem stejně jako výzkumný pracovník. Výzkumník 

nastavil výchozí náklon stolu v absolutní tmě do libovolného úhlu vţdy hlavou mírně dolů 

nebo nahoru podél paralelní osy procházející rovinou očí vyšetřovaného subjektu a spustil 

centrifugu. Účastník pokusu měl zastavit centrifugu v okamţiku, kdy má pocit, ţe se 

nachází ve vodorovné poloze. „Subjektivní horizontální pozice“ (SHP) byla zaznamenána 

v 8 jednotlivých měřeních. Při negativním tlaku (LBNP -30mmHg) měl účastník pokusu 

pocit, ţe jeho hlava je umístěna nad horizontálou, zatímco při pozitivním (LBPP 

+30mmHg) přetlaku byl přesvědčen, ţe je hlavou skloněný dolů. Výsledky potvrdily 

hypotézu o působení přesunu krevní masy na graviceptivní informaci, dále naznačující 

směr navazujících výzkumů na oblasti dalších viscerálních aferencí [Vaitl  et al., 1997]. V 

roce 2002 publikoval společně s Mittelstaedtem, dva další experimenty, první byl stejný 

jako ve studii z r. 1997 [Vaitl  et al., 1997] a druhý experiment byl navrţený tak, aby odlišil 

vliv otolitů a změny přesunu krevního objemu na percepci polohy těla prostřednictvím 

centrifugy v kombinaci přetlaku a podtlaku. V obou případech byly změny krevní distribuce 

měřeny pletysmografem. Prvního pokusu se účastnilo čtyřicet zdravých dobrovolníků (17 

ţen, 23 muţů) průměrného věku 24 let (rozsah19-34 let), kteří v době pokusu nebyli pod 

vlivem medikace, osoby s poruchami KVS systému (hypertenze, srdeční arytmie, 

ortostatická intolerance) byly vyřazeny. Před zahájením experimentu kaţdý testovaný 

vyprázdnil močový měchýř (z důvodu relativních interindividuálních podmínek distribuce 

tekutin v těle) a leţel půl hodiny na zádech. Tento pokus měl stejný průběh jako v roce 

1997. Do druhého experimentu bylo vybráno 14 muţů. Deska, na které na pravém boku 

leţeli, byla současně pohyblivá po kolejničkách. Pro vyloučení zrakové kontroly byla 

v místnosti úplná tma, nebo měli vyšetřovaní zakryté oči speciálními brýlemi (obrázek 4 

a,b,c). Rychlost pohybu podloţky v kolejničkách byla 2,2cm/s a pozice polohy těla byla 

měřena jako vzdálenost dv (vzdálenost mezi středem otáčení centrifugy a rovinou 

protínající rovinu uší (tj. pozicí otolitů) vyšetřovaného jedince. Kladná hodnota znamenala 

kraniální pozici hlavy vůči ose otáčení, záporná hodnota kaudální pozici hlavy. Vzdálenost 

dv poslouţila jako závislá míra indikující subjektivní horizontální pozici. Zatímco centrifuga 

rotovala frekvencí (0,6 rotace/s) byl jedinec instruován, aby současně měnil pozici 

posuvné desky do té doby, neţ bude pociťovat, ţe se jeho tělo nachází v horizontální 

pozici. Stejným způsobem (jako v experimentu 1) byl vyšetřovaný zatíţen pozitivním a 
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negativním tlakem. Přídatná odstředivá síla působící na tělo vyšetřovaného způsobila 

přesun krevního objemu ve větší míře neţ v původním experimentu. Změny vnímání 

polohy těla byly pod vlivem obou faktorů otolitů i přesunovaného krevního objemu- 

takovým způsobem, ţe obojí receptory na sebe působily do jisté míry kompenzačně. 

Výsledky opět potvrdily, ţe přítomnost aferentní signalizace z kardiovaskulárního systému 

hraje významnou roli v percepci postury v gravitačním poli. Je třeba, aby gravicepce 

tohoto typu byla v budoucnu objasněna se zřetelem na původ aferentních informací i 

místo a typ graviceptorů (mechanoreceptorů), které jsou do této aference zapojeny [Vaitl  

et al., 2002]. Na základě těchto experimentů se nabízí otázka, zda pacienti s unilaterální 

nefrektomií budou vykazovat z důvodu destrukce graviceptorů známky zhoršené 

posturální stability, nebo zda aferentní informace z ostatních receptorů bude dostatečná. 

 

Obrázek 4a,b,c- Umístění pacienta při experimentu na centrifuze, převzato z [Vaitl  et al., 

2002].  

Obrázek znázorňuje výše popisovaný experiment č. 2, umístění pacienta na rotační centrifuze. 

Pacient leţí na pravém boku na rameni centrifugy, které je současně posuvné. V absolutní tmě se 

centrifuga otáčí konstantní rychlostí 36 otáček za minutu. Díky přídatné akceleraci má vyšetřovaný 

subjekt pocit náklonu v závislosti na vzdálenosti orgánů citlivých na registraci těla v gravitačním 

poli a osy otáčení. Od počátku je proband vyzván, aby posouval pojízdné rameno centrifugy tak, 

dokud necítí, ţe se nachází v horizontální pozici. V této subjektivní horizontální pozici je 

zaznamenána vzdálenost dv, coţ je distance mezi centrem otáčení centrifugy a osou protínající 

rovinu uší (tj. umístění otolitů). 
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5 POSTURA – teoretická východiska, vyšetření 

Lidské tělo ve vzpřímeném drţení na dvou dolních končetinách je ze své biomechanické 

podstaty velmi nestabilním systémem tvořeným mnoţstvím segmentů. Nestabilita je mimo 

jiné dána i tím, ţe jde o případ „obráceného kyvadla“ s malou plochou základny a vysoko 

uloţeným těţištěm [Vařeka, 2002a]. Postura je aktivní drţení segmentů těla proti 

gravitaci. Je otázkou, do jaké míry se na rovnováze a na rovnováţném posturálním drţení 

podílejí ledviny [Vaitl  et al., 2002]. Cílem testování stability stoje je zjištění i málo výrazné 

poruchy, která při stoji o širší bázi nemusí být patrná. Proto se při klinických vyšetřeních 

sleduje stabilita stoje a vliv kontroly zraku za ztíţených podmínek (uţší báze, stoj na jedné 

končetině, stoj na špičce či na patě) [Véle, 1997]. 

Problematika vývoje posturální stability je velmi podrobně zpracována a publikována 

[Kolář, 2001; Kováčiková  et al., 1998; Vařeka, 2000; Vojta, 1993]. Autoři shodně 

poukazují na nutnost fyziologické maturace CNS jako předpokladu vývoje správného 

vzpřímení a drţení těla v gravitačním poli. Vařeka pak poukazuje na hlavní rysy posturální 

stability dětí ve věku 1,5 – 3 roky, tedy v období, kdy nejčastěji byl NFB diagnostikován. V 

tomto období zapojují děti ve stoji stejné svaly jako dospělí, ale jejich odpovědi mají větší 

amplitudu a trvání a přestřelují (verifikováno EMG). Poukazuje na práci Assianteho a 

Amblarda z r.1992, kde děti v posturálně náročných situacích volí strategii „ztuhnutí“, tj. 

mechanicky blokují šíji a trup, čímţ se sniţuje efektivita zrakového a vestibulárního 

analyzátoru. Důvod je nezralost CNS, kdy mozek není schopen plně integrovat mnoţství 

aference, nebo naopak je jinými informacemi zahlcen [Vařeka, 2002b]. Nováková (2009) 

poukazuje na kvalitativní změny posturální strategie v závislosti na úrovni vývoje řídících 

mechanismů a ve své práci se zabývá hodnocením schopnosti diferenciace pohybu a 

intersegementální koordinace [Nováková  et al., 2009]. Vyvstává otázka, jak se změní tato 

strategie posturální kontroly situací, kdy je asymetricky narušena kontinuita svalstva břišní 

stěny, a dítě vyrůstá s touto asymetrií. Kolář (2007b) chápe posturální stabilizaci jako 

aktivní drţení segmentů těla proti působení zevních sil, řízené centrálním nervovým 

systémem. Posturální stabilizace není synonymem pro bipedání stoj, působí nejen proti 

gravitci, ale je součástí všech pohybů. Při kaţdém pohybu segmentu těla je generována 

síla, která je potřebná k překonání odporu (drţení břemene, zvednutí končetiny proti 

gravitaci, odrazové úsilí). Tato kontrakční síla, také ji nazýváme síla zevní, je převedena 

na moment sil v pákovém segmentovém systému lidského těla a vyvolává reakční 

svalové síly (síly vnitřní) v celém systému. Biologickým účelem této reakce je zpevnění 

jednotlivých segmentů (kloubů). Autor poukazuje podceňování vnitřních sil, které se 

podílejí na vzniku poruchy či morfologiceké degenerace. Snáze si představíme sílu, 
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kterou je potřeba pouţít pro přemístění břemene (zevní síla), obtíţně si dokáţeme 

představit reakční sílu, našich vlastních svalů (vnitřní síla), kterou zvednutí břemene v těle 

vyvolalo pro zpevnění míst úponů svalů, které fázický pohyb vykonají. Kaţdý pohyb je 

převeden do celé postury, do úponově provázaných oblastí celého těla [Kolář, 2007b].  

K zásadní změně v řízení a mechanismech udrţení posturální stability dochází mezi 6.-

8.rokem věku. Toto období je moţné označit za „uzlový nebo zlomový“ bod z několika 

důvodů: změna antropometrických parametrů (hmotnost, výška), dozrávání integrace 

senzorických vstupů, dozrávání mozečkových funkcí [Vařeka, 2002b].  

5.1 POSTURÁLNÍ STABILITA VE VZPŘÍMENÉM STOJI 

Véle definuje stabilitu stoje jako schopnost udrţení stoje bez nápadných titubací po delší 

dobu, alespoň po dobu, neţ dojde k výměně zátěţe končetin [Véle, 1997]. Lewit popisuje 

vzpřímenou polohu těla jako velmi labilní a odůvodňuje to morfologickými vztahy 

jednotlivých oblastí. Dolní končetiny jsou „postaveny“ na bázi klenutého talu, pánev je nad 

sférickými kyčelními klouby, hrudník je podepřen z oblasti ThL páteře a pletenec ramenní 

je  kostně v kontaktu s hrudníkem pouze v oblasti sternoklavikulárního skloubení. Hlava 

balancuje na okcipitálních kondylech nad nestabilní krční páteř. Jakkoliv dobře 

vybalancovaná aktivita mezi těmito oblastmi probíhá, je insuficience přítomna často 

[Lewit, 2008]. Lidské tělo se z biofyzikálního hlediska chová ve vzpřímeném stoji jako 

kvazi tuhé těleso v labilní poloze. Tělo je podepřené pod těţištěm a spočívá na relativně 

malé opěrné bázi [Dvořák  et al., 2000]. Opěrnou bázi (Base of Support –BOS) tvoří 

plosky nohou v kontaktu s podloţkou, na které se uplatňuje  reaktivní síla. Báze má tvar 

lichoběţníku s kratší zadní stranou tvořící spojnici pat. Boční strany jsou laterální okraje 

plosek. Přední, nejdelší část lichoběţníku, tvoří spojnice bříšek metatarzů [Véle, 1997].  

V optimálním, nejstabilnějším případě těţnice- administrativní křivka- vertikála spuštěná 

z těţiště u průměrné osoby v oblasti promontoria, směřuje mezi opěrné body končetin 

přibliţně v úrovni mediálně od navikulárních kostí, coţ znamená do centra opěrné báze. 

Je-li záměrem udrţení stoje, musí posturálně rovnováţné mechanismy organismu být 

schopny udrţet průmět těţiště v opěrné bázi. Čím blíţe jejího optimálního středu se tento 

průmět vyskytuje,  čím menší amplitudy oscilace kolem tohoto optima, čím rychleji a 

přesněji se výchylky korigují, tím je stoj stabilnější, vyváţenější [Dvořák et al., 2000].  

Urţení postury v gravitačním poli klade na tělo (resp. na stabilizaci páteře) určité nároky. 

Koordinačně je tato svalová souhra identická jako při zvedání předmětu, pohybu 

končetinou proti odporu nebo drţení předmětu. Nábor svalů při působení zmíněných 

zevních sil je vţdy spojen se zpevněním páteře. Za fyziologické situace má toto zpevnění 
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jasně definovanou svalovou souhru a právě tato koordinace rozhoduje o vektorech sil 

vnitřních (síly které vyvíjejí svaly jedince) působících například na meziobratlovou 

ploténku. Svalová souhra působící na páteř zachovává identické principy ve všech 

polohách vleţe, vsedě i ve stoji, mění se pouze její intenzita [Kolář, 2007a]. Udrţení 

vzpřímené postury je díky všem zmíněným důvodům velmi fragilní funkce, a musí být 

neustále zajišťovaná vyváţenou aktivitou svalů.  

Stabilizační funkce páteře za fyziologických podmínek: 

Během zpevnění páteře se zapojují vţdy extenzory páteře. Jejich zapojení není nahodilé, 

ale probíhá v určitém timingu. Nejprve se zapojují hluboké extenzory, při zvýšených 

nárocích se kontrahují svaly povrchové. V synergii s extenzorovou skupinou svalů se 

aktivuje flexorová skupina. Do flexorové skupiny patří hluboké flexory krku, souhra mezi 

bránicí, pánevním dnem a břišními svaly. Při zpevnění páteře se aktivuje bránice, která se 

oplošťuje, sestupuje kaudálně a tlačí na vnitřní orgány uloţené v břišní dutině. Kontrakce 

bránice probíhá bez ohledu na dýchání. Rozšiřuje se dolní hrudní apertura a spolu 

s proporcionální aktivitou svalů břišní stěny a pánevního dna stoupá nitrobřišní tlak. 

Jedním ze zásadních předpokladů této koordinace je výchozí postavení bránice resp. 

hrudníku. Při představě předozadní osy úponů bránice, by se tato osa měla nacházet 

téměř v horizontální rovině. Šikmé nastavení osy bránice v sagitální rovině a 

nedostatečný rozvoj dolní hrudní apertury je spjat se zvýšenou aktivitou extenzotů páteře. 

K adjustaci intraabdominálního tlaku přispívá synchronní aktivita svalstva pánevního dna. 

Proto je pro výsledný vektor podstatný sklon pánve. Břišní svaly se chovají jako fixátory 

ţeber, resp. hrudníku. Úlohou břišních svalů je, aby při stabilizaci nedošlo ke kraniálnímu 

pohybu hrudníku, který vytváří punctum fixum pro bránici. Během působení zevních sil 

probíhají respirační pohyby při oploštělé konvexní kontuře bránice [Kolář  et al., 2005b; 

Kolář, 2007a; Kolář, 2007b]. 

Stabilizační funkce páteře za patologických podmínek  

U pacientů s insuficientní ventrální stabilizací se bránice oplošťuje nedostatečně. Dolní 

apertura hrudníku se nerozšíří, obsah břišní dutiny není stlačen kaudálně a tato 

insuficience je substituována nadměrnou aktivitou povrchových extenzorů. Jako hlavní 

důvody oslabené ventrální stabilizace uvádí Kolář (2007a) následující: 

 šikmé nastavení osy bránice v sagitální projekci (pozice hrudníku v inspiračním 

postavení) 
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 tuhost hrudníku zejména v jeho dolní části (nedochází k rozšíření meziţeberních 

prostor a rozvoji hrudníku v transverzální rovině) 

 nevyváţenost mezi dolními a horními fixátory hrudníku (zkrácené prsní svaly 

táhnou ramena do protrakce a hrudník do inspiračního postavení) 

 poruchy timingu mezi kontrakcí bránice a břišních svalů (koncentrická hyper-

aktivita břišních svalů (horní část m.rectus abdominis a m.obliquus externus 

abdominis) předbíhá oploštění bránice. Nedostatečná je aktivita v m.obliquus 

internus abdominis a m.transversus abdominis [Kolář, 2007a]. 

5.2 VYŠETŘENÍ NA STABILOMETRICKÉ PLOŠINĚ 

Posturální stabilitu lze vyšetřit staticky nebo dynamicky. Vyšetření probíhá na různých 

typech posturálních plošin s vyuţitím další techniky (videozáznam, EMG, koberce 

s hustotou snímačů typu Footscan, 3D kinematická analýza) [Dlabolová  et al., 1998; 

Vařeka, 2002a]. 

Posturální plošina BalanceMaster® /BMS/ se skládá z dlouhé dvojdílné silové plošiny, 

stojanu s centrální jednotkou včetně klávesnice, myši, LCD monitoru na teleskopickém 

rameni, tiskárny a izolačního transformátoru. Součástí příslušenství je dřevěný okraj 

plošiny, různé typy schůdků a podloţek a čtvercová podloţka z pěnové gumy. Silové 

senzory pod povrchem plošiny měří rozloţení vertikálních reakčních sil, které vytvářejí 

chodidla vyšetřované osoby tlakem na plošinu. Tyto snímače umoţňují registrovat 

výchylky projekce těţiště do opěrné báze (dále COG - Center of Gravity), časové 

charakteristiky COG a velikost zatíţení dolní končetiny během různých pohybových 

činností. 

Plošinou BMS můţeme objektivizovat poruchy stability a pohybových funkcí pomocí 16 

specifických testů. Grafické i numerické výsledky silových charakteristik lze vyhodnocovat 

a dále s nimi individuálně pracovat při terapii. BMS umoţňuje měření limitů stability, 

integrace receptorů, zatíţení DKK a analýzu pohybů v reálném čase. Technické 

parametry plošiny umoţňují nejen statické, ale i dynamické testování a trénování 

pacientů. Pomocí biofeedbacku jsou pacienti více motivováni pro spolupráci a aktivní 

přístup v terapii. Při testování a individuální terapii na BMS jsou pro pacienta určeny jasné 

a dosaţitelné cíle a pouţíváním této plošiny dochází u některých osob ke sníţení obav 

z pádu [BMS, 2002]. 
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Technologie přístroje BalanceMaster® (NeuroCom) nabízí objektivní vyšetření a 

komplexní dokumentaci posturální kontroly. Kaţdé chodidlo zůstává na dvou silových 

snímačích, které jsou citlivé ve vertikálním směru. Tato silová plošina je propojena 

s počítačem kloubovým spojením. Softwarový program propočítá pozici COP ve vztahu 

k plošině. Z dat odpovídajících poloze COP software zhodnotí COG a propočítá ve vztahu 

k výšce vyšetřovaného. Referenční data jsou limitována pro osoby mezi 20 a 79 lety věku 

(Manual BalanceMaster®, version 8, 2002,  NeuroCom, nyní je proveden upgrade SW pro 

vyšetření, novější verze 8,3 2005 má rozptyl norem větší). 

Pro vyšetření skupiny pacientů, kteří v dětství prodělali Wilmsův tumor, jsme jako součást 

klinického vyšetření pouţili vyšetření na stabilometrické plošině BMS následujícími testy: 

Limity stability (LOS), modifikovaný senzorický test (mCTSIB) a částečně test Weigt 

Bearing (WB). 

5.2.1 Limity stability (LOS) 

Pro rovnováhu je klíčová schopnost kontroly pohybu průmětu 

COG mimo opěrnou bázi. Schopnost kontrolovat polohu těla 

v gravitačním poli se vyvíjí v dětství v souladu s maturací 

CNS [Kolář et al., 2005b] a je nutná pro běţné denní činnosti. 

Rychlost a směr pohybu COG jsou různé a záleţí na typu 

aktivity a okolnostech. Prostor, kde jedinec můţe měnit 

polohu svého COG beze změny opěrné báze se nazývá 

„limity stability“ (LOS), a jsou definovány jako maximální 

vzdálenost, do které je jedinec schopen se naklonit, aniţ by 

ztratil rovnováhu (obrázek 5). Pokud průmět COG překročí 

mez 100% LOS, je nutné ke znovuzískání stability ukročit 

nebo se opřít, a tím vytvořit novou opěrnou bázi. Opěrnou 

bázi Vařeka (2002a) definuje jako prostor ohraničený opěrnou 

plochou (area of support, AS), coţ je plocha kontaktu 

podloţky s povrchem těla, vyuţitá k vytvoření opěrné báze 

[Vařeka, 2002a]. Test LOS je test dynamické rovnováhy ve vzpřímené pozici, který měří 

volní kontrolovaný pohyb COG [BMS, 2002]. Při testu LOS sledujeme nejčastěji tyto 

parametry: reakční čas (Reaction Time -RTi), udávaný v sekundách, je doba mezi 

signálem (na monitoru se objeví značka a zazní signál) a okamţikem, kdy se testovaná 

osoba začne pohybovat ve směru k cíli. Rychlost pohybu (Movement Velocity -MVL) je 

průměrná rychlost pohybu COG, vyjádřená ve stupních za sekundu mezi 5% a 95% 

Obrázek 5 
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vzdálenosti při primárním pokusu dosáhnout cíl. Konečný bod pohybu (Endpoint 

Excursion -EPE) je vzdálenost, kterou urazí COG při primárním pokusu dosáhnout cíl a 

dále pokračují korektivní pokusy jedince zpřesnit pohyb a dosáhnout cíle (obrázek 6). 

EPE je uměle propočítaný a je vyjádřen v procentech LOS vyšetřované osoby [BMS, 

2002]. 

 

Obrázek 6 

5.2.2 Klinický test modifikované senzorické balanční interakce (mCTSIB) 

Tento test vyvinuli Shumway-Cook a Horak původně pro pacienty s vestibulárními 

dysfunkcemi. Na silové plošině se měří průmět těţiště do opěrné baze COP. Tímto 

způsobem sice nelze přímo měřit a kvantifikovat poruchy posturální stability, ale na 

základě tohoto vyšetření můţeme vyvozovat doměnky nebo závěry o kvalitě posturální 

stability, tj. schopnosti ekonomicky udrţet tělo v gravitačním poli. 

Kontrolovat polohu COG, jako imaginárního bodu, do 

kterého se promítá hmotnost těla ve vzpřímeném stoji, 

v ploše opěrné báze, je hlavním úkolem rovnováţných 

reakcí. Kaţdý úkol při testu mCTSIB se opakuje třikrát za 

různých podmínek. Za normálních okolností u 

fyziologického jedince je pohyb COG ve vzpřímeném stoji 

jen minimální [BMS, 2002]. Pacient by měl testu 

porozumět a měl by se pohybovat „kotníkovou“ strategií 

(obrázek 8). Nevhodnou (kyčelní) strategii pohybu 

znázorňuje obrázek 7.1 Rychlost kyvu (COG sway velocity) je poměr vzdálenosti 

(vyjádřena ve stupních, takţe dovoluje srovnání výsledků mezi jedinci nestejné výšky) a 

času testu (10s). Mean COG Sway velocity –průměrná rychlost kyvu  COG je aritmetický 

                                                

1
 
1
 Obrázky 5,6,7,8 jsou převzaty z BALANCE MASTER® SYSTEM OPERATOR’S MANUAL 2002. 

Obrázek 7 Obrázek 8 
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průměr všech tří měření v jednom typu měření (například na pěnové podloţce 

s otevřenýma očima) dělený počtem měření, tj. třemi.  

Hodnota Composite Mean Sway Velocity je průměr Mean COG Sway velocity pro 

všechna měření za všech podmínek vydělená celkovým počtem měření. Vzpřímený stoj 

nemá být výrazně ovlivněn vyřazením optické kontroly. 

5.2.3 Weight Bearing test (WB) 

Véle (1997, s 151) uvádí: „Naprosto symetrická zátěţ je spíše výjimkou, neţ pravidlem.“ 

Normální stoj „v pohovu“ je vţdy asymetrický, se zatíţením na opěrné končetině. Zátěţ 

obou končetin se střídá, jedna však vţdy časově převaţuje. Distribuci zátěţe lze odečíst, 

postavíme-li testovanou osobu na dvě váhy. Při vyrovnaném stoji nemá stranový rozdíl 

zátěţe převyšovat 10% z celkové hmotnosti  [Véle, 1997]. Jiný zdroj uvádí rozdíl zatíţení 

dolních končetin 5% u mladých zdravých jedinců, 15% u starších dospělých  [BMS, 2002]. 

Guth shledává, ţe stranový rozdíl zatíţení by měl být 4kg u dítěte, 5kg u dospělého 

jedince [Guth, 1995]. Z literatury vyplývá, ţe rozmezí fyziologické diference zatíţení 

dolních končetin není jasně definováno [Dvořák et al., 2000]. Vyšetření na dvou pérových 

vahách jsme nahradili jeho simulací na tenzometrické plošině, získané údaje ukazují 

zátěţ na jedné a druhé končetině (v procentech).  

5.3 VYŠETŘENÍ ASPEKCÍ 

Vyšetření aspekcí fyzioterapeuta a následná kineziologická analýza je jedním ze 

základních vyšetřovacích metod a postupů. Fyzioterapeutické vyšetření bylo cíleno 

zejména na oblasti ve vztahu k primární diagnóze: 

 prostý stoj zezadu, zboku i zepředu- proporce těla, celkové drţení těla 

v gravitačním poli, stranové výchylky,  

 hodnocení stoje se spuštěnou olovnicí 

 rozvíjení a hybnost páteře  

 vyšetření lateroflexe trupu 

 vyšetření elasticity hrudníku  

 vyšetření jizvy 

5.3.1 Vyšetření prostého stoje 

Vyšetření stoje je povaţováno za základní vyšetření pohybového systému. Jednou 

z nejčastěji pouţívaných metod je klinické vyšetření aspekcí se zaměřením na svalové 

dysbalance. V průřezové studii Lafond  et al. (2007) prezentovali vyšetření 1084 dětí ve 
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věku 4-12let, u kterých vyšetřovali posturu v sagitální rovině přístrojem Biotonix. Děti byly 

snímány zboku v prostém vzpřímeném stoji. Porovnávali vzájemnou vzdálenost markerů 

(v mm), které byly umístěny na 26 místech na těle (obrázek 9).  

Byly vyhodnoceny 3 fotografie při pohledu z pravého boku, zepředu a 

zezadu. Vyšetřované děti stály ve stejné vzdálenosti od rastru, který byl 

umístěn na stěně. Sumárně pak byla hodnocena vzájemná pozice 

marekru v oblasti kolenního kloubu, ramene, pánve a hlavy vţdy 

vzhledem k pozici pátého metatarsu. Cílem této studie bylo vytvořit 

soubor normativních dat, ke kterým by se vyšetření dětí v tomto věkovém 

období mohla vztahovat, coţ se podařilo [Lafond  et al., 2007]. Dlabolová  

et al. prezentovali způsob, jakým stoj vyšetřovat. Před aspekcí označili na 

těle orientační body (např. akromion, trn C7, dolní úhel lopatky,  

sakroiliakální skloubení) a videozáznam digitalizovali. Polohu 

vyznačených orientačních bodů vztahovali k horizontále, nebo k domněle 

spuštěné vertikále. Průmět olovnice byl trvalou součástí videozáznamu. 

Metodu povaţují za výhodnou vzhledem k moţnosti opakování měření, 

metoda je vyuţitelná v praxi i k  výuce studentů a navrhují další 

propracování a porovnání například se snímky RTG [Dlabolová  et al., 

1998]. 

Při vyšetření vzpřímeného stoje si všímáme celkového drţení těla, vztahu jednotlivých 

částí těla (zejména hlavy, trupu, pánve a páteře) a ostatních segmentů. Lewit (2003) 

doporučuje začít pohledem zezadu, se spuštěnou olovnicí, následuje pohled ze strany, 

zepředu, popřípadě můţe navazovat vyšetření vsedě a pohledem shora [Lewit, 2003]. 

Janda (1994) pokládá vyšetření stoje za jedno ze základních vyšetření v myoskeletální 

medicíně, které dovolí generalizovaný pohled. Uvádí, ţe analýza stoje je důleţitá zejména 

u chronických pacientů. Dokonce navrhl způsob, jak rychle a přehledně zaznamenat 

vyšetření stoje do zdravotnické dokumentace [Janda, 1994]. Na posturální poruchy je 

třeba nahlíţet nejenom lokálním pohledem, například na místo změněné konfigurace 

kloubu, ale je ţádoucí hodnotit i regionální vztahy, například vztah femuru k postavení 

pánve, a posoudit aspekty globální. Mezi globální aspekty patří vzájemné postavení 

pánve, páteře a hrudníku [Kolář, 2007b]. Je-li pánev v anteverzním postavení a hrudník v 

inspirační pozici, není moţné svalovou koordinací bránice, břišních svalů a pánevního 

dna vytvořit nitrobřišní tlak, který by z ventrální strany protektivně podepíral dolní 

segmenty bederní páteře [Kolář  et al., 2005b].  

Obrázek 9 



37 

Současná teorie, která vytváří základ vysvětlení vzniku svalových dysbalancí, hovoří o 

dvou svalových systémech s protikladnými vlastnostmi. Jednou z rozhodujících vlastností 

je jejich antigravitační funkce. Kolář (2001) zmiňuje tradiční rozdělení dle Jandy na 

svalový systém tonický a fázický (tabulka 20, příloha 1). Tonické svaly mají tendenci 

vytvářet kontraktury, resp. zkrácení, plní především posturální úlohu. Fázický systém 

zahrnuje svaly, které realizují fázickou hybnost. Fyziologové poukazují na skutečnost, ţe 

v lidském svalu jsou zastoupeny oba druhy motorických jednotek (tonické i fázické) 

v různém poměru, a teprve podle převahy daného typu funguje sval buď jako tonický nebo 

jako fázický. Hlavní funkční rozdíl spatřuje Kolář v časovém řazení obou systémů do 

drţení těla, tj. do posturální integrace. Svaly, které inklinují k oslabení, tzv. svaly fázické, 

jsou ve své posturální funkci z fylogenetického, resp. z ontogenetického hlediska mladší, 

neţ svaly s tendencí ke kontrakturám. Svou posturální funkcí jsou také vázány na 

vývojově mladší morfologii skeletu, kterou zároveň podmiňují ve vývoji. Jde o velmi 

mladou a tím i fragilní jednotku hybného systému [Kolář, 2001]. 

Fázické svaly se začínají v ontogenetickém vývoji posturálně aktivovat od druhé poloviny 

prvního trimenonu. Zráním CNS jsou svaly postupně zapojovány do drţení a formativně 

podmiňují vývoj anatomických struktur. Ukončení tohoto vývoje je v období uzrání hrubé 

motoriky, tj. ve čtyřech letech věku dítěte. Vývoj postnatální je plynulým pokračováním 

vývoje prenatálního. Kolář (2001) jako příklad uvádí vysoké zaloţení lopatky 

v embryonálním vývoji, která ve vývoji sestupuje kaudálně i postnatálně. Do drţení 

lopatky se automaticky zapojuje dolní část trapézového svalu a m.serratus anterior. V 

další fázi je drţení kaudálního úhlu lopatky v zevní rotaci umoţněno zapojením kaudální 

části m.serratus anterior, abduktorů a zevních rotátorů ramenního kloubu. Toto je 

označováno jako vývojově nejmladší poloha lopatky [Kolář, 2001]. Bez správné kvality 

vzpřimovacích mechanismů (adekvátně zralosti CNS) se  do této polohy lopatka nikdy 

nedostane, protoţe je znemoţněn správný tah svalů a vytvoření punctum fixum 

[Kováčiková, 1998]. Postavení lopatek, resp. svalová rovnováha v oblasti pletenců 

horních končetin je klíčová pro správné fungování šikmých břišních řetězců a dále pak pro 

správnou svalovou koordinaci břišní stěny jako celku [Vojta  et al., 1995a]. 

5.3.2 Hodnocení stoje spuštěnou olovnicí 

Olovnice se spouští ze záhlaví a v ideálním případě by měla procházet intragluteální 

rýhou a spadat mezi paty [Lewit, 2003]. Orientační vyšetření je vhodné k posouzení 

stranové deviace a její případné kompenzace/dekompenzace. Vyšetření vzpřímeného 

stoje olovnicí se vyuţívá například i při diagnostice spondylolistéz, kde autoři navrhli 
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standardizovaný postup bočného snímkování. Tento postup pak slouţí k posouzení 

globální rovnováhy v sagitální rovině při stoji. Rovnováha ve frontální rovině má význam u 

skoliotických pacientů a dle posuzování v AP projekci by olovnice neměla přesáhnout 

oblast sakroiliakálního skloubení, nebo striktněji 2cm od střední čáry [Suchomel et al., 

2007]. 

5.3.3 Rozvíjení a hybnost páteře 

Vzhledem k oblasti, která byla stiţena primárním onemocněním a zejména pak terapií 

v této oblasti, je vhodné orientačním vyšetřením páteře odhalit její odchylky. Sledujeme 

nejen maximální rozsah pohybu, ale plynulost jeho provedení pohybu, i zda při pohybu 

pacient pociťoval napětí a případně kde (často můţe být provokováno napětí ze 

zkrácených ischiokrurálních svalů, nebo pacienti udávají napětí v oblasti PV svalů). Při 

radioterapii se dříve ozařovala oblast ThL přechodu s krytím poloviny obratle, coţ mělo za 

následek asymetrii růstu obratlového těla a přispívalo to ke vzniku skoliózy. Později se od 

toho schématu terapie ustoupilo, obratle se nekryly. Momentálně je RT v programu 

terapie stále méně častá [Radvanský et al., 2009]. Ve snaze standardizovat vyšetření 

hybnosti páteře se pouţívají běţně tyto testy: Thomayerova zkouška, Stiborova distance, 

Schoberova vzdálenost, Ottův reklinační a inklinační test, případně se měří Čepojevova 

vzdálenost nebo Forestierova fleche [Haladová et al., 2003]. Bederní lordóza je na RTG 

snímcích standardně měřena mezi kaudální deskou L5 a kraniální deskou L1 nebo Th12 

[Suchomel et al., 2007]. Mellin (1991) zkoumal význam polohy těla na rozsah pohybu 

páteře, inklinometrem měřil rozsah pohybu hrudní a bederní páteře do flexe, extenze a 

lateroflexe a zabýval se reproducibilitou těchto vyšetření. Ze studie vyplynulo, ţe 

reproducibilita je zachována při vyšetřování lateroflexe u stěny [Mellin  et al., 1991]. Pohyb 

trupu do strany můţe mít nestejný rozsah v závislosti na straně léze. Stranové omezení 

můţe být zapříčiněno restrikcí jizvy a/nebo vnitřní sutury a/nebo změnami měkkých tkání 

po radioterapii. Přítomnost skoliotické křivky (deformita obratle po RT) můţe rovněţ 

ovlivnit průběh a symetrii pohybu.  

5.3.4 Vyšetření elasticity hrudníku 

Hodnocení elasticity hrudníku je orientační vyšetření, které můţe odhalit hrubé odchylky 

poddajnosti hrudníku při dýchání. Stanovení rozdílného obvodu hrudníku při maximálním 

inspiriu a při maximálním exspiriu udává určitou numerickou hodnotu, která můţe být 

například sledována při terapii pacienta nebo v průběhu nemoci a jejího vývoje. Hodnota 

však neříká, v jaké poloze hrudníku pacient dýchá, je třeba sledovat i celkové postavení 

hrudníku, hodnotit tento parametr v dalších souvislostech. Rigidní hrudník můţe zásadně 
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ovlivnit dechový stereotyp, často pak bývají i v klidovém dýchání zapojeny auxiliární 

dechové svaly. Čumpelík (2006) cituje Skládala, který v roce 1976 radiologicky prokázal 

vztah mezi funkcí bránice a drţením těla a upozornil na fakt, ţe bránice funguje nejen jako 

hlavní dechový sval, ale i jako sval posturální [Čumpelík et al., 2006]. O posturálním 

zapojení bránice široce publikují australští vědci [Hodges et al., 2003; Hodges et al., 

2001]. Nejtypičtější a nejvýznamnější poruchou dechového stereotypu je „horní typ 

dýchání“. Při tomto způsobu dýchání se hrudník pohybuje kraniokaudálně a nerozšiřuje 

se. Klinicky se dají rozeznat tři typy této poruchy:  

a) strnulost v klidovém dýchání, při hlubším dýchání se prohlubují nadklíčkové 

jamky, klíční kosti se zvedají, napínají se mm.scaleni a 

mm.sternocleidomastoidei 

b) v klidovém dýchání je přítomno inspirační drţení hrudníku a hrudník 

migruje kraniálně jiţ při klidném dýchání. Tato situace můţe přetrvávat i 

v posturálně méně náročných polohách (leh) 

c) hrubá porucha je tzv.“paradoxní dýchání“, při němţ se nejen zvedá 

hrudník, ale během nádechu se břicho vtahuje [Lewit, 2001]. 

Porucha dechového stereotypu je vysoce patogenní proto, ţe skalenové svaly a kývače 

zvedají hrudník kraniálně. Tento svalový tah je moţný pouze v případě, kdy krční páteř 

tvoří punktum fixum. Dochází však k přetíţení krční páteře, skaleni a kývače předsunují 

hlavu v reklinaci, coţ bývá spojeno s hyperaktivitou krátkých extenzorů hlavových kloubů 

[Lewit, 2001]. Porucha dechového stereotypu můţe být zaloţena uţ během 

ontogenetického vývoje. Poruchu posiluje i sama pozice hrudníku, který svým zaloţením 

zůstává v inspiračním drţení a při dýchací synkinézi se pohybuje kraniokaudálně, aniţ by 

se rozvíjela dolní hrudní apertura. Toto inspirační drţení hrudníku se zešikmením 

předozadní osy (imaginární spojnice úponů bránice v předozadním průmětu) je velkou 

nevýhodou pro posturální funkci bránice a její účast na tvorbě nitrobřišního tlaku [Kolář, 

2006]. 

5.3.5 Vyšetření jizvy 

Klinický význam jizev, resp. vyšetření jizev bývá podceňováno. Chirurg má  zájem o jizvu 

jen v pooperační období, kdy se jizva hojí per primam, případně je jeho péče soustředěna 

na to, aby se předešlo klinickým komplikacím. Koţní a podkoţní vrstvy jsou pevně sešité, 

aby se předešlo komplikacím z krvácení a infekce [Kobesova  et al., 2007], Kobesová ve 

stejné práci uvádí „jakmile je jednou jizva morfologicky zhojena, chirurgova péče končí“ 

[Kobesová  et al., 2007, s 234]. Teprve v posledních desetiletích je jizva vnímána jako 
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významný etiopatogenetický faktor mnohých poruch. Jizvy bývají uloţené v měkkých 

tkáních a často procházejí všemi jejich vrstvami. „Pokud se rána správně hojí, bývá jizva 

asymptomatická.“ uvádí Lewit [Lewit, 2003], s 162]. Asymptomatickou jizvu můţeme volně 

protáhnout, řasit, jednotlivé vrstvy se posouvají stejně volně jako ostatní měkké části. 

Pokud se jizva nehojí dobře (hojení per secundam), tvoří se adheze, v oblasti jizvy 

dochází k poruše funkce měkkých tkání. Takové jizvy pak bývají aktivní [Lewit, 2003] a 

mohou slouţit jako zdroj poruch měkkých tkání. Z empirie vyplývá zkušenost, ţe i jizvy, u 

kterých proběhlo hojení ideálně se mohou stát aktivní. Aktivnost jizvy není v ţádném 

poměru k jejímu stáří. Je známý případ pacientky s bolestí v pravém  dolním bederním 

kvadrantu, kde relevantní příčinou byla jizva po apendektomii před dvaceti lety [Kobesova  

et al., 2007]. Měkké tkáně dokonale obklopují hybnou soustavu. Musí se proto volně 

protahovat a vzájemně pohybovat v harmonii s klouby a svaly. U pooperačních jizev 

změny v hlubších vrstvách často nemusí přesně odpovídat lokalizaci koţního řezu. 

Charakteristické pro jizvy v břišní dutině je, ţe omezují záklon, coţ můţe pacient vnímat 

jako bolest v kříţi [Lewit  et al., 2003]. Vránová  et al. představili způsob měření 

viskoelastických vlastností kůţe a jizvy u pacientek po mastektomii. Podařilo se jim 

objektivizovat, jak se tato tkáň mění po fyzioterapeutické intervenci [Vránová  et al., 2006]. 

Přihlédneme-li k tomu, ţe při nefrektomii je řez veden příčně přes svalovinu břišní stěny, 

jsou zasaţeny řezem a následnou suturou všechny vrstvy. Obrázek 10 zobrazuje, jak na 

sebe jednotlivé vrstvy břišní stěny naléhají.  K tomu, aby se mohla uplatnit jejich 

diferencovaná funkce, musí se po sobě nezávisle pohybovat, klouzat. Pokud chirurg 

sešívá v jedné vrstvě například peritoneum, pochvu m.rectus abdominis a m.rectus 

abdominis, je tato pohyblivost znemoţněna, obdobně je tomu při sešití m.transversus 

abdominis a m.obliquus internus abdominis. Svalstvo trupu je dle známého obrázku 

Kapandjiho (obrázek 10) rozděleno na tři skupiny – zadní, kam patří hluboké svaly 

(m.transversospinalis, m.longissimus, m.iliocostalis, m. spinalis); laterální svalová skupina 

tvořena dvěma svaly (m.quadratus lumborum, m.psoas) a svalstvo břišní stěny, které tvoří 

dvě podskupiny – mediální a laterální porci. Do skupiny leţící mediálně patří m.rectus 

abdominis a rudiment m.pyramidalis. Do laterální skupiny břišní stěny se běţně řadí (od 

nejhlubší vrstvy k povrchové): m.transversus abdominis, m.obliquus internus abdominis a 

m.externus abdominis [Kapandji, 2007; Véle, 1997]. Během vývoje se svalovina břišní 

stěny diferencuje funkčně do dvou šikmých břišních řetězců. Tyto řetězce jsou pak 

v koordinaci s ostatními svalovými skupinami (například opora na horní končtině) 

uplatněny při otáčení těla v prostoru. Podobná svalová souhra se dá vyvolat uměle 
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prostřednictvím reflexní terapie při Vojtově reflexní lokomoci [Vojta, 1993; Vojta  et al., 

1995a]. 

 

Obrázek 10 – Příčný řez břišní stěnou zpracováno dle Kapadnjiho 

Vojta (1995) popisuje břišní řetězce jako část muskulatury, která je při lokomočním 

pohybu zodpovědná za „měkké“ spojení hrudníku a pletence pánevního. Jsou to dva 

šikmé řetězce, které probíhají na ventrální straně trupu, vţdy od pletence horní končetiny 

k pletenci pánevnímu na opačné straně. Jednotlivý řetězec je tvořen vlákny m. obliquus 

abdominis   jedné strany a navazujícími vlákny m. obliquus abdominis druhé strany. 

Funkčně se kříţí ve střední části břicha (oblast pupku). Kříţí průběh vláken m. rectus 

abdominis a vlákna hlubokého m. tranversus abdominis [Vojta et al., 1995b]. 

Při chůzi (bipedální lokomoci) se jmenované šikmé břišní řetězce podílí nezastupitelně na 

rotaci trupu. Šikmý břišní řetězec, který vede od pletence pánevního nakročené dolní 

končetiny vzhůru ke kontralaterální straně hrudníku, táhne při chůzi hrudník do rotace 

směrem dopředu (v prostoru) nebo ventrálně a mediálně, směrem k opírající se dolní 

končetině. Samozřejmě se účastní i dorzální svalovina, především autochtonní svaly a na 

obou stranách m. serratus posterior inferior a m. quadratus lumborum. Tah hrudníku 

směrem ventrálně (prostorově dopředu), tedy ve směru lokomoce zajišťují pouze šikmé 

břišní svaly. Během této svalové práce klouţou vlákna mm. obliquii abdominis po 

vláknech m. rectus abdominis, který je kontrahován kaudokraniálně (tedy táhne symfýzu 
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směrem k hrudníku) a dále po vláknech hlubokého m. transversus abdominis, který je 

kontrahován oboustranně směrem ke střední části, k linea alba. V homolaterálním vzoru 

(který se ve stoji uplatní například při otočení v prostoru) se břišní řetězce podílejí rovněţ 

na pohybu trupu v prostoru. 

Lze předpokládat, ţe sutura v jedné polovině břišní stěny bude mít za následek porušení 

funkce obou břišních řetězců a stereotyp chůze bude zákonitě modifikován.  

Vojta dokonce uvádí (1995,101): „Porušená funkce ventrální muskulatury představuje 

větší či menší motorickou poruchu. Tento fakt je často patrný při civilizačních poruchách 

(porucha meziobratlové ploténky). Je důleţité vědět, ţe břišní muskulatura citlivě reaguje i 

na ten nejmenší nedostatek drţení těla.“ 

Pokud jsou tyto svalové souhry, které se objevují i ve spontánní motorice, v bipedální, tak 

v časném dětství v kvadrupedální lokomoci vpřed, jsou tyto vzory narušeny chirurgickou 

intervencí, má to zákonitý dopad na vývoj náhradních typů motoriky, případně na vznik 

morfologických změn. 

5.4 VYŠETŘENÍ SESTAVOU POSTURÁLNÍCH TESTŮ 

Vycházeli jsme z premisy, ţe ţádný cílený pohyb (včetně ůpohybu končetin) není moţné 

provést bez úponové stabilizace svalu, který daný pohyb vykonává. Provede-li jedinec 

například flexi v kyčelním kloubu, je nutné automaticky provést zpevnění páteře a pánve, 

úponových začátků flexorů kyčle (m.rectus femoris, m.iliopsoas, m.sartorius). S pohybem 

v kyčelním kloubu je provázaná aktivita v extenzorech páteře, v břišních svalech, aktivita 

bránice a pánevního dna. Tato svalová souhra znemoţňuje změnu postavení v oblasti, 

kde se flexory kyčle upínají [Kolář, 2006]. Byla sestavena pilotní sestava posturálních 

testů, které obsahovaly jednoduché pohyby trupu nebo končetin ve stoji nebo vsedě. 

Tento pohyb jsme pak zatíţili 15s výdrţí, kde měl pacient v konečné poloze setrvat beze 

změny iniciální polohy. Cílem bylo nalézt případné odchylky mezi pohybovým projevem 

pacientů s lézí vpravo a s lézí na levé straně, zjistit, zda budou volit stejnou, avšak 

„zrcadlovou“ kompenzaci pohybu nebo výdrţe  například z důvodu restrikce jizvy (kapitola 

5.3.5). 
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6 METODIKA VÝZKUMU 

6.1 METODIKA ZÍSKÁVÁNÍ DAT /RETROSTUDIE/ 

Vzhledem k nezbytné dostuposti dat a moţnosti zvát pacienty do průřezové studie jsme 

do základní sledované skupiny zvolili pacienty z ČR, léčené od 1.1.1980 do 31.12.2004 

na Klinice dětské onkologie (dnes Klinice dětské hematologie a onkologie UK-2.LF a FN 

Motol). 

Do základního souboru pacientů jsme zařadili všechny pacienty splňující následující 

kriteria: 

1. u pacienta byla diagnostikována a následně histologicky potvrzena diagnóza 

nefroblastomu, 

2. v době léčby byl pacient občanem České republiky. 

6.2 CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

Výsledný měřený soubor: 

 315 pacientů  

 z toho 166 ţen, tedy 52,7% souboru 

 průměrný věk v době stanovení diagnózy byl 3,9±2,9 roku, medián 3,3 rozsah 

0,01–17,2 roku 

 průměrná délka sledování byla 13,1±7,8, medián 13,6, rozsah 0,2–27,8 roku 

 výskyt diagnóz ve vyšším věku: 2,2% souboru bylo diagnostikováno ve věku nad 

12 let 

 v klinickém stádiu 1 bylo 60,8% pacientů, v klinickém stádiu 2 bylo 7,3% pacientů, 

v klinickém stádiu 3 bylo 11,7% pacientů souboru, v klinickém stádiu 4 bylo 13,7% 

pacientů, v klinickém stádiu 5 bylo 6,4% pacientů souboru 

 lateralita postiţení: 148 (46,9%) levostranných, 145 (46,0%) pravostranných 

postiţení, 20 (6,4%) bilaterálních a dva (0,7%) extrarenální projevy. 

6.2.1 Soubor pacientů pro studii pozdních následků  

Ze základního souboru 315 pacientů léčených na Klinice dětské onkologie (dnes Klinice 

dětské hematologie a onkologie FNM) v době od 1. 1. 1980 do 31. 12. 2004 jsme po 
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prověření původní dokumentace pozvali na průřezovou studii všechny pacienty, kteří 

splnili do února 2008 kriterium 5 let od ukončení primární léčby NFB a zároveň byli 

nejméně 5 let v remisi choroby v den vyšetření. Všichni pacienti podepsali informovaný 

souhlas ( příloha III). 

6.2.2 Oslovení pacienti a akceptace k účasti ve studii 

 Po schválení etickou komisí (příloha II) jsme oslovili z moţných 250 pacientů 247 (tři s 

neznámým pobytem neosloveni). Účast ve studii přijalo 158 tedy 63,2%, z nichţ 7 

pacientů nemohlo být vyšetřeno pro akutní infekt bez moţnosti dalšího vyšetření. Celkem 

jsme vyšetřili 151 pacientů.  

Průměrný věk diagnózy 3,7±2,7 roku, medián 3,1, rozsah 0,01 – 17,2 roku. V souboru 

bylo 55% ţen. Věk v době vyšetření 19,4±5,8, medián 19,6, rozsah 7,8 – 36 let. 

Antracyklínová cytostatika dostávalo 25,9% souboru. Radioterapii (RT) břicha absolvovalo 

34,2% souboru.  

Tabulka 2 uvádí základní charakteristiku souboru.  

Tabulka 2- charakteristika souboru 

Počet pacientů přijalo 158, 7 nevyšetřeno  

Věk v době stanovení diagnózy 3,7±2,7 roku, medián 3,1 rozsah 0,01 – 
17,2 let 

Odstup od ukončení léčby 14,6±5,0 roku, medián 15,0 rozsah 5,5-
25,8 let 

Věk v době vyšetření 19,4±5,8 roku, medián 19,6 rozsah 7,8 -36 
let  

Zastoupené ţen 55% 

Pacienti léčení antracyklíny 25,9% (nikdo nepřekročil max. kumulativní 
dávku) 

Pacienti záření na břicho 34,2% (v průměru starší a s vyšším klin. 
stádiem) 

Pacienti s relapsem 6%  
3x plíce, 3x levá ledvina, 2x lůţko vpravo, 
1x mozek 

6.3 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ  

Veškeré údaje jsou shromáţděny v komplexní databázi. Větší část z nich byla 

prezentována jako výsledek tříletého grantu NR 8796-3 IGA MZČR, a jsou shrnuty 

v závěrečné grantové zprávě [Radvanský et al., 2009]. 

U měřených a odvozených proměnných byla vypočítána základní popisná statistika 

včetně grafického ověření normality dat. Spojité parametry uvádíme jako průměr a 

směrodatnou odchylku (průměr±SD), popř. jako medián, minimum a maximum (medián, 
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min-max). Rozdíly mezi podskupinami jsme testovali dvouvýběrovým t-testem. Vztahy 

mezi proměnnými jsme posuzovali Pearsonovým korelačním koeficientem, popř. 

Spearmanovým pořadovým korelačním koeficientem. Binární hodnoty jsme testovali Chí2 

testem, popř. Fisherovým přesným testem. Pro závislost skoliózy na ostatních 

parametrech jsme pouţili logistickou regresi. Není-li udáno jinak, je uveden výsledek t-

testu resp. Pearsonův korelační koeficient. Za signifikantní byl povaţován výsledek 

s hladinou významnosti p<0,05. 

Data týkající se pohybového systému jsou dále rozpracována podobným způsobem a 

uvedena v této práci. 
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7 VYŠETŘOVACÍ SCHEMA 

7.1 ANAMNESTICKÁ DATA  

U pacienta jsme zaznamenali veškeré zdravotní odchylky od normy, pohybovou 

anamnézu, výskyt malignit a civilizačních chorob v rodinné anamnéze. Za rizikové jsme 

povaţovali: výskyt malignit u rodičů, prarodičů či sourozenců, pro symptomy 

metabolického syndromu a civilizačních chorob jsme započítali věk 60 let bez ohledu na 

to, zda šlo o muţe či ţenu. 

7.1.1 Hodnocení kvality ţivota 

Dospělí pacienti dostali anonymní dotazník hodnotící kvalitu ţivota SF-36. (Příloha XX) 

SF-36 je dotazník určený pro subjektivní stanovení zdravotního stavu, vyuţívaný 

nejčastěji u chronicky nemocných při stanovování tzv. „health-related quality of life“, tedy 

„kvality ţivota vztaţené ke zdraví“. Dotazník obsahuje třicet šest poloţek, pokrývajících 

osm charakteristik kvality ţivota (pro obtíţnost překladu uvádíme i původní termín): 

tělesné schopnosti / physical functioning, omezení osobní role tělesnými obtíţemi / role 

limitations due to physical problems, omezení osobní role emočními obtíţemi / role 

limitation due to emotional problems, fungování ve společnosti / social functioning, 

duševní zdraví / mental health, vitalita / energy/vitality, bolest / pain, celkové vnímání 

vlastního zdravotního stavu / general health perception, a jednu samostatnou poloţku 

hodnotící vnímanou změnu zdravotního stavu za uplynulý jeden rok.  

Charakteristika tělesné schopnosti obsahuje 10 – tedy z všech nejvíce - poloţek a dle 

interpretačního manuálu [Jenkinson  et al., 1996] lze při dosaţeném nízkém skóre 

očekávat významné omezení v aktivitách běţného ţivota, včetně mytí a oblékání se. 

Dosaţení nízkého skóre v oblasti hodnotící omezení osobní role tělesnými obtíţemi 

odpovídá problémům v zaměstnání či jiných aktivitách způsobeným odchylkami zdraví 

tělesného, zatímco nízké skóre popisující omezení osobní role emočními obtíţemi 

spojeno s problémy v zaměstnání či jinde vycházejícími z citových problémů. Nízké skóre 

v oblasti fungování ve společnosti odráţí extrémní a časté narušování normálních 

sociálních aktivit jak v důsledku špatného fyzického stavu, tak v důsledku zhoršeného 

stavu psychického. Trvalá nervozita a depresivní cítění odpovídají nízce hodnocené 

charakteristice duševního zdraví a trvalá únava odpovídá nízkému skóre v oblasti vitalita.  

Nízké skóre pro bolest značí s největší pravděpodobností proţívání těţké a tělesně 

limitující bolesti. Je-li hodnocená nízkým skóre Poslední samostatná poloţka hodnocená 
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nízkým skóre, respondent povaţuje svůj zdravotní stav za špatný a předpokládá jeho 

další zhoršování. 

7.1.2 Anamnestické hodnocení pohybové aktivity 

Po zevrubném studiu specializované literatury jsme pro vyšetření pohybové aktivity 

adolescentů zvolili českou verzi dotazníku „Three Day Physical Activity Recall“. Vlastní 

lokalizovanou českou verzi jsme publikovali [Procházka et al., 2008] a je uvedena 

v příloze IV. Pro vyšetření dospělých jsme pouţili standardizovaný mezinárodní dotazník 

o pohybové aktivitě IPAQ [Craig et al., 2003]. 

Východisko: Při hodnocení zátěţového testu je důleţité posoudit vytrvalostní zdatnost 

pacienta nejen v kontextu jeho zdravotního stavu, ale také pohybové aktivity. Zatímco u 

sportovce je většina pohybové aktivity dána tréninkem a je proto snazší ji stanovit, 

celková pohybová aktivita nesportujícího člověka odpovídá pohybové aktivitě habituální, 

jejíţ objektivizace je mnohem obtíţnější. Pro stanovení habituální aktivity, nebo obecněji 

energetického výdeje dosud neexistují dostatečně levné a přesné senzory k širším 

klinickým studiím. K přibliţnému stanovení proto slouţí dotazníky.  

Dotazník 3DPAR „Three Day Physical Activity Recall“ (3DPAR) je modifikaci dotazníku 

PDPAR, který je k volnému pouţití pro výzkumné účely. My jsme publikovali českou 

lokalizovanou verzi [Procházka et al., 2008]. V dotazníku pacienti zaznamenávají 

pohybovou aktivitu (PA) z předchozího dne, konkrétně z odpoledních a večerních hodin 

(15:00-23:30). Je rozdělen na sedmnáct intervalů po půlhodině, do kterých se zapisuje 

druh a relativní intenzita PA. Součástí dotazníku je seznam běţných aktivit, kterým se děti 

věnují. Relativní intenzita je subjektivně určena čtyřstupňovou škálou začínající aktivitami 

o velmi lehké intenzitě (nevyţadujícími zrychlené dýchání a zahrnující jen nepatrné či 

ţádné pohyby) a končící aktivitami o těţké intenzitě (vyţadujícími usilovné dýchání a 

rychlé pohyby po dobu 20 a více minut). Vlastní PA je poté určována pomocí 

metabolických ekvivalentů (MET), kterým odpovídá kombinace druhu a intenzity PA dle 

příslušných zdrojů [Ainsworth  et al., 1993; Ainsworth  et al., 2000]. Pokud respondent 

přiřadí určitému druhu PA neodpovídající intenzita ve čtyřech nebo více případech, je 

zřetelné, ţe systému dotazníku neporozuměl a je vyřazen z dalšího hodnocení. 

Pro starší děti a adolescenty (věk 12 a více let) byla vyvinuta varianta “Three Day 

Physical Activity Recall” (3DPAR), která pouţívá stejný systém jako PDPAR, nicméně 

zaznamenávána je PA za poslední tři dny, přičemţ tento časový úsek umoţňuje přesnější 

odhad habituální PA. Mimo základního rozdílu vůči PDPAR je kaţdodenní záznamová 
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perioda rozšířena na dobu od 7:00 do 24:00. V dotazníku je standardně zaznamenávána 

PA ze dvou všedních a jednoho víkendového dne; jako první je zaznamenávána PA ze 

dne předchozího. Součástí dotazníku je opět seznam pohybových aktivit (mírně 

modifikovaný) a čtyřstupňová škála jejich intenzity.  

V literatuře byl 3DPAR prověřen na skupině 70 dívek ve věku 13 aţ 16 let proti 

uniaxiálnímu akcelerometru. Výsledné korelace mezi různými proměnnými PA (celkový 

objem PA v METs, počet půlhodinových intervalů s PA o střední aţ vysoké intenzitě a 

počtem intervalů s PA o vysoké intenzitě) a akcelerometrem objektivizovanou PA byly 

signifikantní, ale zdaleka ne prediktivní a dosahovaly hodnot 0,27 aţ 0,46, respektive 0,35 

aţ 0,51 pro třídenní, respektive sedmidenní monitorování akcelerometrem [Pate et al., 

2003]. Podobných hodnot korelačních koeficientů (0,32 aţ 0,40) dosáhl také Lee et al. u 

skupiny 221 singapurských adolescentů, přičemţ dotazník byl validován pouze 

krokoměrem [Lee et al., 2005]. 

7.2 KLINICKÁ A LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ 

Pohybová soustava je nejčastějším zdrojem bolesti v lidském organismu a není náhoda, 

ţe bolest přenesená z jiných ústrojí se projeví právě v pohybovém systému. Často se 

v něm zrcadlí i porucha, která má etiopatogenezi například v porušené funkci vnitřního 

orgánu [Lewit, 2003]. Pohybový systém velmi úzce souvisí s ostatními systémy. Pacienti 

podstoupili následující klinická a vyšetření. 

Laboratorní vyšetření : krevní obraz, biochemie včetně renálních parametrů, lipidový 

profil, klidový krevní tlak (niţší hodnota ze dvou měření uskutečněných v tentýţ den na 

dvou odděleních). Biochemické vyšetření krve a moči, včetně stanovení koncentrace 

kreatininu z 12 hodinového nočního sběru moči, odhad glomerulární filtrace dle Schwartze 

[Schwartz, 1999] u dětí, dle Cockcrofta a Gaulta [Cockcroft et al., 1976] u dospělých. 

Sonografické vyšetření břicha: zaměřené na velikost a strukturu zbylé ledviny a 

případnou recidivu či sekundární malignity. 

Standardní echokardiografické vyšetření srdce (provedl specialista na vrozené srdeční 

vady se zkušeností pro děti a adolescenty). Echokardiografické vyšetření bylo provedeno 

u všech 151 pacientů přístrojem GE Vingmed, System 5, Horten, Norway. 

Imunologické vyšetření: sérové hladiny imunoglobulinů, zastoupení základních 

lymfocytárních subpopulací (CD3+, CD4+, CD8+, CD3-CD16+ CD56+, CD20+) vyšetřené 

průtokovou cytometrií. 



49 

7.3 ZÁTĚŢOVÉ VYŠETŘENÍ (SPIROERGOMETRIE) 

Zátěţovému vyšetření předcházelo vyšetření rodinné anamnézy (viz výše), klidové 

vyšetření včetně EKG a měření krevního tlaku. 

Zátěţový test byl proveden identickou modifikací, jakou jsme zjišťovali tělesnou zdatnost 

pacientů v dlouhodobé remisi Hodgkinova lymfogranulomu v předchozím výzkumném 

projektu [Radvanský et al., 2004]: s měřením špičkové spotřeby kyslíku, na bicyklovém 

ergometru se stupňovanou zátěţí dávkovanou ve wattech na kilogram hmotnosti, do 

maximální, nebo symptomy limitované zátěţe, se snímáním 12 svodového EKG a 

monitorací krevního tlaku a pulzní oxymetrie. Analýza výměny dýchacích plynů provedena 

analyzátorem typu dech po dechu Oxycon Beta. Krevní tlak (TK) měřen v klidu, při 

statické a dynamické tělesné zátěţi. Hodnoty spiroergometrie a zátěţového krevního tlaku 

jsme normovali podle referenčních hodnot publikovaných v [Radvanský, 2006]. 

7.4 VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ 

Bylo provedeno vyšetření plicních funkcí včetně celotělové pletysmografie. Byly vyšetřeny 

dynamické (FEV1, FVC, FEV1/FVC) a statické plicní objemy: inspirační kapacita (IC), 

funkční reziduální kapacita (FRC), reziduální objem (RV), celková plicní kapacita (TLC) a 

jejich vzájemné poměry (RV/TLC a FRC/TLC). Dále jsme testovali průchodnost dýchacích 

cest (za pouţití celotělového pletyzmografu a maximálních křivek průtok-objem). Změřeny 

byly následující parametry: vrcholovou (PEF) a maximální výdechovou rychlost na úrovni 

50% a 25% FVC, tj. FEF50 a FEF25. Dále pak konduktanci dýchacích cest (SGtot). Byl 

pouţit celotělový pletysmograf MasterScreen, Jaeger VIASYS. Vyšetření funkce plic bylo 

provedeno podle standardního protokolu (ERS/ATS Task Force 2002), kdy jsme pouţili 

referenční hodnoty dle Zapletala [Zapletal A. et al., 1997]. Pro porovnání naměřených a 

referenčních hodnot jsme hodnoty vyjádřili v Z skóre referenčních hodnot. 

7.5 HODNOCENÍ PORUCH HYBNÉ SOUSTAVY 

Funkční poruchy hybného systému hodnotil fyzioterapeut v "zaslepeném" reţimu – v době 

vyšetření neměl informace o rozsahu ani terapii NFB. Pacient vyplnil spolu s 

fyzioterapeutem dotazník s podrobnou anamnézou zaměřenou na hybný systém 

nezávisle na předchozím vyšetření. Vyšetření pohybového aparátu vţdy předcházelo 

zátěţovému vyšetření.  
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7.5.1 Hodnocení sadou posturálních testů 

Pacient byl vyšetřován ve spodním prádle, bez ponoţek a bot. Pro snazší orientaci a 

vyhodnocení jsme na následující místa na pacientově těle umístili značky: fossa jugulare, 

processus xiphoideus, spinae iliacae anteriores superiores, umbilikus. Pacient byl vyzván 

k provedení jednoduchého pohybu končetinou nebo trupem s následnou výdrţí 15s. 

Testovací pohyb probíhal ve stoji, nebo vsedě na terapeutickém lehátku. Byla provedena 

fotodokumentace. Jednotlivé testy byly snímány ve dvou na sobě kolmých projekcích. 

Vyšetřili jsme následující pohyby (testy): 

 lateroflexi trupu doleva a doprava (obrázek 11, obrázek 12) 

 elevaci dolní končetiny vsedě na lehátku (na straně léze) bez opory horních 

končetin – ty pacient drţel nad lehátkem s  loktem v úhlu 90º (obrázek 13, obrázek 

14) 

 elevaci dolní končetiny vsedě na lehátku (na opačné straně, neţ je léze) bez opory 

horních končetin 

 stoj na s jizvou stejnostranné končetině, druhá DK flexe 90°v kyčelním kloubu 

(obrázek 15, obrázek 16) 

 stoj na končetině na straně bez jizvy, druhá DK flexe 90°v kyčelním kloubu. 

Sledovali jsme, zda se posturální porucha zvýrazní v těchto oproti prostému stoji 

posturálně náročnějších situacích. Očekávali jsme, ţe při statickém posturálním zatíţení 

pacient v ideálním případě udrţí po dobu 15s výchozí pozici těla a sledovaných 

segmentů. (Například stoj na jedné dolní končetině s kolenem zdviţeným do výše kyčle.) 

Předpokládali jsme, ţe při porušené schopnosti udrţet tuto statickou posturální zátěţ 

bude muset pouţít určitý, sobě vlastní, kompenzační mechanismus. Tyto mechanismy 

jsme popsali jako „únik“, jak zátěţ v této situaci kompenzovat. Obrázek 11 ukazuje 

výchozí pozici testu lateroflexe na pravou stranu, obrázek 12 ukazuje změnu pozice po 

15s výdrţi. 

Jestliţe pacient nějakým pohybem kompenzoval statickou posturální zátěţ, hodnotili jsme 

tento „únik“ hodnotou 1, pokud udrţel výchozí pozici po dobu 15s beze změny, hodnotili 

jsme tuto situaci 0 (nenastala ţádná odchylka od výchozího postavení). Všímali jsme si 

zejména pohybu trupu (kácení trupu vzad, shift/posun trupu, rotace ramen), pohybu 

pánve, kompenzačního souhybu druhostranné končetiny (například do vnitřní rotace 
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v kyčelním kloubu), sledovali jsme zapojení břišní stěny (zda došlo například k vtaţení 

pupku, nebo jeho deviaci). 
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Obrázek 11- Test lateroflexe trupu doprava – výchozí postavení 

 

Obrázek 12 - Test lateroflexe doprava po 15s výdrţi 
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Podle naší hypotézy by pacienti bez "úniků", tedy s méně „1“, značícími abnormální formy 

kompenzace standardizované vynucené polohy, měli mít vyšší schopnost se vyrovnat s 

kaţdodenní posturální zátěţí, coţ by se mělo objevit i ve výsledné tělesné zdatnosti 

pacienta. Následně jsme se pak snaţili konfrontovat výsledky s daty objektivně 

naměřenými na přístroji  BalanceMaster® [BMS]. Statické pozorování pacienta je 

povaţováno za důleţitou součást jeho posturálního a strukturálního vyšetření. Jednou 

z nejčastěji pouţívaných metod je klinické vyšetření aspekcí se zaměřením na svalové 

dysbalance. Hodnocením stoje jsme získali komplexní informace o strukturách a funkcích 

ovlivňujících drţení těla [Dlabolová  et al., 1998; Gross  et al., 2005]. 
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Obrázek 13- Test elevace PDK, výchozí postavení 

 

Obrázek 14- Test elevace PDK, postavení po 15s výdrţi 
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Obrázek 15- Test elevace LDK, výchozí postavení 

 

Obrázek 16- Test elevace LDK, postavení po 15s výdrţi 
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7.5.2 Klinické vyšetření fyzioterapeutem 

Všechna vyšetření fyzioterapeutem jsou vyšetření neinvazivní. 

Vzhledem k historii onemocnění a předchozí terapeutické zátěţi 

jsme se rozhodli opustit od verifikace nálezů zjištěných aspekcí 

například RTG snímkem. V následujících testech byl pacient 

vyšetřován ve spodním prádle, bez bot a ponoţek.  

Hodnotili jsme prostý stoj, vyšetření stoje olovnicí, která byla 

spuštěna ze záhlaví (obrázek 17). Jako kompenzovaný stoj jsme 

označili takový případ, kde olovnice spuštěná ze záhlaví 

procházela intragluteální rýhou a spadala mezi paty. Jako 

dekompenzaci stoje jsme posoudili situaci, v níţ se olovnice 

spuštěná ze záhlaví uchýlila laterálně od intragluteální rýhy. 

Vzdálenost olovnice (spuštěné ze záhlaví) od intragluteální rýhy 

na pravou nebo levou stranu jsme měřili v cm.  

Aspekcí jsme hodnotili zejména postavení lopatek a případnou 

svalovou dysbalanci v oblasti pletence horních končetin, laterální 

posun trupu, nebo šikmé postavení pánve ve frontální rovině. Při 

pohledu z boku jsme posuzovali drţení hrudníku, přítomnost 

hyperlordózy v bederní oblasti, předsunuté drţení hlavy a pánve a 

anteverzi pánve. 

Pro orientační vyšetření hybnosti páteře jsme pouţili standardizovaný dynamický test -

Stiborovu distanci: změření vzdálenosti trnů C7 a L5 v prostém stoji a následně ve volné 

flexi trupu. Rozdíl obou měřených hodnot vypovídá o rozvíjení páteře při pohybu do flexe. 

Norma je udávána mezi 7-10 cm [Castro et al., 2001; Haladová et al., 2003]. 

Dalším sledovaným parametrem byl rozdíl obvodu hrudníku v maximálním nádechu a 

výdechu. Udává schopnost zvětšit obvod hrudníku a je do jisté míry obrazem jeho 

pruţnosti. Pruţnost vyjadřujeme buď ve změně délky obvodu, nebo v procentech 

minimálního, výdechového obvodu. Vzhledem k dost velkému rozpětí věku měřených 

pacientů od dětských aţ po dospělé, jsme pro vyhodnocení pouţili index vyjádřený v 

procentech obvodu v maximálním výdechu. Obvod jsme měřili v cm, v úrovni processus 

xiphoideus. Rovněţ jsme posoudili, zda hrudník byl drţen v inspiračním postavení. 

Při vyšetření lateroflexe trupu stál pacient opřený o stěnu [Haladová et al., 2003; Mellin  

et al., 1991], abychom znemoţnili souhyb do flexe či extenze. Značka umístěná na boční 

Obrázek 17 
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stranu stehna určovala polohu daktylionu ve vzpřímeném stoji. Pacient byl vyzván, aby se 

uklonil na stranu, tj. aby posouval plochu dlaně po stehně směrem ke kolenu. Na konci 

pohybu jsme označili místo, kam se posunul daktylion, a změřili vzdálenost mezi 

značkami. Porovnali jsme pak velikost úklonu na pravou a levou stranu, a velikost úklonu 

ve vztahu k operované straně. 

Při vyšetření jizvy (obrázek 18) jsme zkoumali její posunlivost a elasticitu, případně 

palpační bolestivost. Jako pozitivní nález na jizvě jsme označili případ, kdy jizva byla 

přisedlá v některé své části a/nebo neposunlivá, a/nebo bolestivá. Pravidelně nebylo 

moţné uchopit koţní řasu, v některých případech jsme mohli hmatat v břiše v okolí jizvy 

rezistenci. Není zanedbatelný ani estetický aspekt. Sledovali jsme pigmentaci a hypotrofii 

břišní stěny i z estetického hlediska. 

Obrázek 18a,b,c,d – Různé typy jizvy po nefrektomii 
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7.5.3 Hodnocení funkčních poruch stabilometrickým zařízením BalanceMaster® 

Při vyšetřování na tenzometrické plošině BMS je nutné, aby vyšetřovaný byl schopen 

spolupracovat. Při vyšetření jsme volili následující postup: pacient byl instruován, kam se 

má ve vzpřímeném stoji na tenzometrické plošině postavit, jakým způsobem se má 

pohybovat a jakého cíle má dosáhnout. Pro posturální vyšetření na BMS jsme zvolili 

následující tři testy: test Limits of Stability (LOS), modifikovaný klinický test senzorické 

rovnováţné interakce (mCTSIB) a Weight Bearing test (WB). 

Test Limits of Stability - LOS  

Tenzometrická plošina registruje tlak plosek umístěných přesně na značkách (obrázek 

19).  

Softwarový program propočítá pozici COP ve vztahu k plošině. Z dat odpovídajících 

poloze COP software zhodnotí pozici COG (Centre of Gravity) a vyhodnotí ve vztahu 

k výšce vyšetřovaného (obrázek 20). LOS testuje vychylování pomyslného COG z centra 

opěrné báze k hranicím opěrné báze (do teoretických 100% LOS) v časovém limitu 8 

sekund. Z osmi vyšetření (naklánění těla vpřed, dopředu vpravo, vpravo, dozadu vpravo, 

vzad, dozadu vlevo, vlevo, dopředu vlevo) se určí maximální vzdálenost přemístění COG, 

kterou je jedinec schopen provést bez ztráty rovnováhy, změny opěrné báze ukročením 

nebo pouţití vnější opory. Testuje se zde schopnost rychlého a přesného volního pohybu 

COG, kontrola COG v prostoru. Vzhledem k tomu, ţe jde o vědomou aktivitu jedince, 

nezbytným předpokladem je, aby jedinec porozuměl tomu, co má při testování udělat.  

Obrázek 19- Umístění plosek nohou ve stoji na tenzometrické plošině na 

pevné a pěnové podloţce 
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Z numerických a grafických výsledků se získají hodnoty 

výchylek COG v různých směrech, reakčního času (RTi = 

doba mezi akustickým/vizuálním signálem k pohybu a 

vlastním pohybem jedince), průměrné rychlosti pohybu COG 

(MVL), výchylky směrem k cílovému bodu (EPE= vzdálenost 

prvního pokusu o dosaţení cíle), maximální výchylky (MXE= 

maximální vzdálenost dosaţená při pokusu dojít k cíli) a 

směrové kontroly (DCL -kontrola směru udávající přímost 

postupu směrem k cíli, porovnáním mnoţství pohybů směrem 

k a od cíle, údaj odráţí pohybovou koordinaci), trajektorie 

COG kaţdého vyšetření. Obecně je kratší reakční čas, vyšší 

průměrná rychlost pohybu COG a směrová kontrola blíţící se 

100% povaţována za známku kvalitní posturální stability. 

Tento test je důleţitý pro zhodnocení mobility jedince, v praxi 

například při natahování se za předměty mimo pracovní 

prostor, při přesunech ze sedu do stoje a opačně, při zaklánění 

ve sprše atd. a jiných běţných ADL. Vyšetření je shrnuto v 

grafickém zobrazení nebo numerické zprávě.  

mCTSIB test 

Testuje se klidný vzpřímený stoj na obou dolních končetinách 

při standardizované pozici nohou na podloţce při otevřených-

EO/zavřených-EC očích a bipedální stoj na pevné-

Firm/pěnové-Foam podloţce (obrázek 21). Numerické a 

grafické výsledky zpracované přístrojem BMS hodnotí úhlové 

rychlosti výchylek COG, průměrné rychlosti výchylek, 

počáteční polohy a průběţné umístění těţiště. Obecně jsou 

menší úhlové rychlosti výchylek COG (představující malé 

pohyby COG) projevem kvalitní senzorické kontroly statické 

posturální stability. Za normálního stavu jsou výchylky stejné 

na pevné podloţce při zavřených i při otevřených očích. 

Zvýšení výchylek na pevné podloţce při zavřených očích při 

srovnání s předchozím nastavením testu (otevřené oči, pevná podloţka) je známkou 

sníţené či negativně změněné propriocepce. Jako normální reakce na změněné 

podmínky testu je povaţována signifikantně zvýšená výchylka úhlové rychlosti při stoji 

s otevřenýma očima na pěnové versus na pevné podloţce. Ještě výraznější jsou výchylky 

Obrázek 21 

Obrázek 20 
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při zavřených očích na pěnové podloţce. Pacient by při testu neměl být výrazně nestabilní 

a nemělo by docházet k pádu. Při výrazné nestabilitě aţ pádu na měkké podloţce při 

otevřených očích je sníţená vizuální kontrola rovnováhy anebo je sníţena výkonnost 

muskuloskeletálního systému dolních končetin. (Vyšší hodnota parametru je tedy 

posturálně nevýhodná). 

Weight Bearing test 

Zajímalo nás rozloţení hmotnosti těla na dolní končetiny ve vzpřímeném stoji. Pacient byl 

poţádán, aby stál klidně a vzpřímeně na plošině. Vyšetřovaný neměl moţnost zpětné 

vazby pohledem na monitor, kde terapeut odečítal rozloţení hmotnosti těla na obě dolní 

končetiny (v %). Čím více se naměřené hodnoty blíţí 50%, tím je výsledek lepší. 
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8 VÝSLEDKY 

8.1 VÝSLEDKY PRŮŘEZOVÉ STUDIE 

8.1.1 Výsledky anamnestického šetření 

Studii jsme zaměřili kromě anamnézy onkologické zvláště na rizika civilizačních chorob 

(hypertenze, diabetes, iktus, ICHS, smrt z kardiální příčiny před 60. rokem věku u rodičů 

nebo prarodičů). 

Čtyřicet sedm procent souboru má pozitivní rodinnou anamnézu dle výše uvedených 

kritérií. Tato podskupina se neliší věkem, stádiem onemocnění, zastoupením pohlaví. 

Pacienti s rizikovou rodinnou anamnézou jsou méně zdatní (p<0,05), s vyšším 

diastolickým klidovým krevním tlakem (p<0,05) a vyšší urikémií (p<0,05). 

Rizikovou onkologickou anamnézu tj.: malignitu před 60. rokem věku u sourozence, 

rodiče či prarodiče uvedlo pouze 7,6% pacientů, coţ je pravděpodobně podhodnocený 

údaj. V souboru jsou pouze 2 pacienti s dvojí malignitou (1x neuroblastom jako nádorová 

duplicita při diagnóze, 1x povrchově se šířící melanom) a jediná malignita u sourozence – 

neuroblastom u údajně jednovaječného dvojčete. Zatímco data o malignitách pacientů 

jsme si ověřovali ze všech dostupných zdrojů, data o malignitách příbuzných pacientů 

jsme registrovali pouze na základě anamnestických údajů od pacienta, u neplnoletých od 

jeho doprovodu [Radvanský et al., 2009]. 

Osobní anamnestická data o kvalitě ţivota  

Dotazník SF 36 jsme odeslali všem 80 pacientům nad 18 let (dva dotazníky se nepodařilo 

doručit), vyplněný dotazník nám vrátilo 44 pacientů (55% dotázaných). 

 Ze všech sekcí dotazníku, týkajících se osmi charakteristik kvality ţivota (tělesné 

schopnosti, omezení osobní role tělesnými obtíţeni, omezení osobní role emočními 

obtíţemi, fungování ve společnosti, duševní zdraví, vitalita, bolest, celkové vnímání 

vlastního zdravotního stavu) jsme po vyhodnocení standardizovaným nástrojem zjistili 

odchylku od normy jen v  kategorii: tělesná bolest (Z skóre 0,707±0,955). Kvalita ţivota 

našich pacientů se ve všech charakteristikách kromě bolesti neliší od normy. 

Charakteristika kvality ţivota „bolest“ je u našich pacientů signifikantně vyšší (p<0,001) ve 

srovnání s evropskými normami zdravé populace [Jenkinson  et al., 1996] na základě 

otázek „Jaké bolesti jste měl (a) během posledních 4 týdnů?“ a „Jak moc Vám tato bolest 

bránila v práci?“. Bolest tedy představuje menší problém, pacientům vadí méně neţ 

zdravé populaci. Zda mají pacienti zvýšený práh bolesti, zkušenost s opakovanou větší 
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bolestí, takţe čtyřtýdenní interval je příliš krátký, nebo zda jde o výběrovou chybu, nelze 

určit. 

13% pacientů, většinou starších a s niţším stádiem choroby, připustilo, ţe kouří. Veškeré 

rozdíly jsou ovlivněny věkem, takţe při takto malém počtu přiznaných kuřáků nelze zjistit 

vztah mezi kuřáctvím a měřenými parametry. 

Dotazníky o pohybové aktivitě 

Dotazník IPAQ byl zaslán 73 dospělým pacientům, návratnost činila 48%. Čtyřiceti sedmi 

pacientům v adolescentním věku byl zaslán dotazník 3DPAR, návratnost byla niţší 32%. 

Pohybovou anamnézu jsme zjišťovali také nezávisle na výše popsaných dotaznících. 

Pohybová anamnéza v rámci zátěţového vyšetření byla zjišťována odlišně u dospělých a 

u adolescentů. U dospělých nás zajímalo, kolik hodin denně jsou ve svém zaměstnání 

fyzicky aktivní a kolik hodin týdně se věnují PA sportovního charakteru, u studentů byla 

PA v zaměstnání nahrazena PA v rámci tělesné výchovy. Dle intenzity pohybových aktivit 

vyjádřených jako násobky metabolických ekvivalentů (METs) v kompendiu Ainsworthové 

[Ainsworth  et al., 1993], byla k PA v zaměstnání a PA v rámci sportu přiřazena průměrná 

intenzita 3 resp. 7 METs. Výsledkem byl počet MET-hodin denně (zaměstnání) a týdně 

(sport), který byl převeden na celkový počet MET-hodin týdně. Neprokázali jsme 

statisticky významný vztah mezi proměnnými z obou dotazníků ani se špičkovou 

spotřebou kyslíku (VO2peak), ani s rizikovými faktory kardiovaskulárních chorob. Prokázali 

jsme signifikantní pozitivní korelaci mezi provozovanou pohybovou aktivitou zjištěnou 

v rámci pohybové anamnézy a VO2peak (r=0,28, p=0,0026). Vztah mezi pohybovou 

anamnézou a hodnotami CRP, lipidovým profilem a glykémií nebyl statisticky významný. 

Korelační koeficienty na hranici statistické významnosti (negativní korelace) byly nalezeny 

při analýze vztahu pohybové anamnézy a klidových hodnot HR (r=-0,16, p=0,0604) a 

klidového systolického krevního tlaku, (r=-0,16, p=0,0645), dBP (r=-0,17, p=0,0502). 

Jedinci provozující více PA objektivizované pomocí pohybové anamnézy vykazovali také 

signifikantně niţší vzestup sBP přepočítaný na intenzitu zátěţe (r=-0,27, p=0,0043) 

[Radvanský et al., 2009]. 

8.1.2 Výsledky klinických vyšetření (souhrn)  

Funkce ledvin (laboratorní výsledky): glomerulární filtrace byla sledována u 151 pacientů. 

Průměrná hodnota koncentrace kreatininu byla 1,560,56 ml/s/1,73m2 (medián 1,49 

ml/s/1,73m2). Adjustovaná glomerulární filtrace byla 1,640,22 ml/s (medián 1,65 ml/s). U 

143 pacientů byla glomerulární filtrace také odhadnuta z hodnoty Cystatinu C dle 
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Grubbeho [Grubb  et al., 2005]. Průměrná hodnota glomerulární filtrace touto metodou 

byla 2,150,76 ml/s. Tuto vyšší hodnotu si nedovedeme vysvětlit. U 5,3% pacientů jsme 

prokázali glomerulární filtraci vyšší neţ 2 ml/s. Tyto případy nemůţeme jednoznačně 

klasifikovat jako hyperfiltraci. Tito pacienti zůstávají v našem sledování a perspektivně 

zajistíme podrobnější vyšetření 

Průměrná proteinurie byla měřena u 131 pacientů a činila 0,300,49 g/24h, coţ odpovídá 

0,180,30 g/24h/m2 (medián 0,22 mg/24h, resp. 0,13 mg/24h/m2). Tři pacienti (věk 14,2-

20,4 roků) měli proteinurii větší neţ 1g/24h (1,29g, 2,62g a 4,84g). Všichni měli 

fyziologické hodnoty glomerulární filtrace (1,06-1,28 ml/s) a S-albuminu (36,4-46,1 g/l), 

nejednalo se tudíţ o nefrotickou proteinurii. V celém souboru byla nejniţší hodnota S-

albuminu 36,3 g/l. Tito pacienti jsou sledováni. Průměrná hodnota NAG byla 2,112,12 

μkat/mol/kr (norma naší laboratoře je 0-1,5 μkat/mol/kr), medián byl 1,29 μkat/mol/kr, 

celkem bylo vyšetřeno 120 pacientů. U 25% pacientů jsme zjistili zvýšenou hodnotu NAG. 

U těchto pacientů nebyl prokázán trend zhoršování renálních funkcí s odstupem od 

léčby ani s věkem vyšetření [Radvanský et al., 2009]. 

Krevní tlak 

(Pozn.: 13 pacientů (8,6%) se léčilo v době průřezové studie na hypertenzi, z toho 9 

(6,0%) farmakologicky, ostatní v době studie měli pouze reţimová opatření. Do výsledků 

studie jsme započítali i hodnoty těchto 13 pacientů). 

Hodnocení krevního tlaku skupiny bylo neočekávaně sloţité. U téměř 10% souboru jsme 

se setkali s anamnesticky udanou disproporcí: pacienti mají při kontrolách na 

onkologickém pracovišti tlak vyšší neţ při kontrolách u praktického lékaře, část z nich má 

při ambulantním měření normální hodnoty krevního tlaku. Do výsledného souboru jsme 

proto započítali niţší hodnoty ze dvou měření na dvou pracovištích FN Motol v průběhu 

jediného dne vyšetření průřezové studie. Průměrná hodnota systolického tlaku v celém 

souboru byla 118,6±3,4 Torr (medián 120 Torr, rozsah 90 – 170 Torr). STK nad 135 Torr 

má 8,3% souboru pacientů, z nichţ ţádný nebyl mladší 15 let. 

Průměrná hodnota diastolického krevního tlaku byla 72,6±10,49 (medián 70 Torr, rozsah 

50- 100 Torr). DTK 90 Torr a výše má 10,2% souboru, v němţ nikdo nebyl mladší 15 let. 

Vyšší výskyt zvýšeného krevního tlaku jsme nalezli zejména u adolescentní části 

vyšetřovaného souboru [Radvanský et al., 2009]. 
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Krevní tlak v tělesné zátěţi 

Podle literatury je zvýšený vzestup tlaku v zátěţi rizikem budoucí hypertenze. Nadměrný 

vzestup krevního tlaku v zátěţi mělo 38% pacientů, bez rozdílu v zastoupení muţů a ţen.  

Echokardiografické vyšetření  

U pacientů v dlouhodobé remisi Wilmsova tumoru toto vyšetření umoţní vyloučit 

nebezpečí antracyklínové kardiomyopatie, i moţné poškození levé komory hypertenzí. U 

148 pacientů byla anatomie srdce zcela normální, u tří pacientů byla nalezena méně 

významná vrozená srdeční vada (pacient 1: bikuspidální aortální chlopeň s nevýznamnou 

aortální stenózou a insuficiencí, pacient 2: jemná bikuspidální aortální chlopeň , 3: 

perzistující levostranná horní dutá ţíla do koronárního sinu). Jedna pacientka měla 

nevýznamný perikardiální výpotek. Systolická funkce levé komory byla měřena v dlouhé 

ose srdeční M způsobem pomocí frakčního zkrácení levé komory. U všech pacientů bylo 

SF v hodnotách nad 0,27 (medián 0,34, dolní hranice normy je 0,25). V mezích normy 

[First  et al., 1984] byly i tloušťky volné stěny levé komory a mezikomorové přepáţky, 

měřené na konci diastoly. Diastolická funkce levé komory byla posouzena u 55 pacientů. 

Naměřené hodnoty pro diastolickou funkci levé komory se pohybovaly v rozmezí 

normálním pro daný věk [Appleton, 1992; Elbl, 2002; Niederle, 2002].  

Lipidový profil  

Základní lipidový profil (cholesterol, HDL, LDL triacylglyceroly) má mimo doporučovaný 

rozsah ve dvou a více parametrech 28.9% souboru (+ další 2% mají izolovaně zvýšený 

lipoprotein Lp(a)). Podskupina s lipidovým profilem mimo doporučované meze hodnot má 

na věk normovanou aerobní kapacitu signifikantně niţší a v průměru vyšší klinické 

stádium choroby [Radvanský et al., 2009]. 

Tělesná zdatnost 

Špičková spotřeba kyslíku VO2peak normovaná na věk a pohlaví 

Pokud započítáme i pacienty, kteří jasně nedosáhli metabolického maxima (většinou 

pravděpodobně z nízké motivace k zátěţi), pak 40% souboru má patologicky nízkou 

tělesnou zdatnost. Ve skupině pod mediánem souboru je signifikantně více ţen 

(p<0,001), pacienti častěji udávají bolest zad (p<0,05) a cephaleu (p<0,05), mají vyšší 

plazmatickou koncentraci cholesterolu (p<0,05), LDL (p<0,05), triacylglycerolů (p<0,01), 

častější hypertonickou reakci na zátěţ (p<0,05), zaznamenávají méně hodin sportu týdně 

(p<0,001), i menší energetický výdej určený z pohybové anamnézy (p<0,001). Průměrné 
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hodnoty VO2max Z skóre skupiny je 1,5±1,4 směrodatné odchylky pod populačním 

průměrem zdravých vrstevníků, medián – 1,7 SD pod populačním průměrem, rozsah – 5 

aţ + 2,6 SD normy. 

Plicní funkce 

Celková plicní kapacita (TLC) a dynamické plicní objemy (FEV1, FVC a FEV1/FVC) 

dosahovaly normálních hodnot, jejichţ Z skóre se v průměru nelišilo od hodnot normální 

(referenční) populace. Podobně nebyly nalezeny alterace vrcholové a maximálních 

výdechových rychlostí (PEF, FEF50 a FEF25). Hodnota funkční reziduální kapacity (FRC) 

byla zvýšena (Z skóre 1,349, P<0,0001). Byla téţ prokázána pozitivní korelace mezi 

vrcholovou spotřebou kyslíku (VO2peak) a hodnotou inspirační kapacity, IC (r=0,195, 

p<0,05). V dlouhém odstupu po léčbě byly tedy nalezeny fyziologické hodnoty velikosti 

plic a klidové průchodnosti dýchacích cest. Byla prokázána mírná hyperinflace plic. Přes 

nález mírných funkčních abnormalit představuje klidový funkční stav respiračního systému 

klinicky příznivý výsledek léčby; mírná hyperinflace plic však pravděpodobně představuje 

v zátěţi určité omezení [Radvanský et al., 2009]. 

Imunita a krevní obraz 

Výsledky byly publikovány v samostatné publikaci [Eckschlager  et al., 2009]. Byla 

nalezena sníţená hladina imunoglobulinů, leukocytů, lymfocytů, granulocytů, zastoupení 

celkových T lymfocytů a CD4+ lymfocytů bylo časté a zastoupení NK buněk nebylo 

sníţené ani u jednoho vyléčeného. Nejčastějšími změnami bylo sníţené zastoupení CD8+ 

lymfocytů, zvýšené zastoupení NK buněk a B lymfocytů a sníţení hladiny hemoglobinu. 

Jedinými významnými vztahy mezi sledovanými parametry a průběhem onemocnění bylo 

častěji sníţené zastoupení CD4+ lymfocytů u vyléčených z relapsu a niţší hladiny IgA u 

pacientů po radioterapii [Radvanský et al., 2009]. 

Vztah indexu BMI jako markeru nadváhy a ostatních naměřených hodnot 

Část pacientů byla v době průřezové studie v dětském či adolescentním věku, a proto je 

interpretace zjištěného BMI (hmotnost/výška2) moţná jen v kontextu srovnání s 

referenčními hodnotami pro daný věk a pohlaví. Do kategorie podváhy spadá 8,6% 

souboru, do rozsahu normálních hodnot 74,3% souboru, 8,5% nadváhu a 8,6% je v 

kategorii obezita. 

Rozdělením souboru na podskupinu BMI podváha či normální hodnota versus nadváha či 

obezita jsme zjistili u podskupiny s nadměrným BMI signifikantní rozdíly uváděné klasicky 
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pro riziko metabolického syndromu. Pro podskupinu s nadváhou či obezitou platí: pacienti 

s nadváhou byli v průměru o 2 roky starší (18,9±5,7 vs. 21,3±5,9 roku, (p<0,05)), neliší se 

ve věku manifestace onemocnění. Neliší od zbytku souboru v zastoupení muţů a ţen, (s 

trendem pro větší zastoupení muţů v obézní skupině a ţen s podváhou). 

8.1.3 Výsledky vyšetření pohybového systému 

Pacienti v dlouhodobé remisi Wilmsova tumoru udávají při obdobných funkčních 

poruchách hybného systému méně subjektivních obtíţí neţ osoby s negativní osobní 

anamnézou. Mají také proti zdravé populaci menší obtíţe s bolestí (viz výsledky dotazníku 

o kvalitě ţivota). Vzhledem k transperitoneálnímu přístupu při nefrektomii je u naprosté 

většiny pacientů patrná různě široká, vtaţená, stranově asymetrická jizva, která vykazuje 

různou elasticitu.  

Skolióza byla diagnostikována u 46% souboru. 

Většina pacientů ve vyšetřovaném souboru má skoliotické drţení s vazbou na další 

funkční poruchy hybného systému. Zatímco opakované bolesti v zádech udává 36% 

souboru, pacienti se skoliózou udávají bolesti v zádech v 53%. Skoliotici jsou proti zbytku 

souboru signifikantně starší (p<0,001), odstup od léčby je statisticky méně významný 

(p<0,01). Měli častěji ozařované břicho (p<0,05), ale rozdíl v klinickém stádiu léčeného 

Wilmsova tumoru je statisticky nevýznamný, je tedy zřejmě projevem většího 

procentuálního zastoupení pacientů léčených původním protokolem KDO 86. Pro 

rozdělení celého souboru pacientů podle toho, zda měli diagnostikovanou skoliózu, jsme 

nalezli jen minimum statisticky významných rozdílů v plicních funkcích. Vysvětlujeme si to 

celkově mírným postiţení plicních funkcí celého souboru. Skolióza nemá vliv na 

maximální aerobní kapacitu, ani nemá vztah k nadváze či obezitě, ani k pohlaví. Při 

samostatném hodnocení vztahu skoliózy a parametrů zátěţového vyšetření a funkce plic  

muţů a  ţen, jsme u ţen nalezli vztah mezi skoliózou a parametry funkčního vyšetření 

plic: Ţeny se skoliózou mají proti ţenám bez skoliózy menší na věk normovanou vitální 

kapacitu (p<0,05), inspirační kapacitu (p<0,05) i reziduální objem plic(p<0,05). S výjimkou 

vyššího výskytu hypertonické reakce na lehkou zátěţ (p<0,05) jsme nezjistili vliv skoliózy 

na výsledky zátěţového vyšetření ani v podskupině ţen. Ţeny se skoliózou (38% z ţen 

souboru) se přitom od ostatních ţen souboru neliší věkem diagnózy, odstupem od léčby 

ani klinickým stádiem primární choroby. Polovina ţen se skoliózou měla ozařované břicho 

(bez skoliózy jen 22 %, p<0,01)  [Radvanský  et al., 2009]. 
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Provedli jsme také odhad relativního rizika pro vznik skoliózy logistickou regresí. Zjistili 

jsme, ţe odds rate (míra rizika) skoliózy roste po ozáření břicha 1,67 krát, pokud měl 

pacient současně radioterapii břicha a bral antracyklínové cytostatikum, zvyšuje se riziko 

ještě 1,57 krát. Častější výskyt skoliózy u pacientů s RT břicha je v souboru jasně patrný. 

V celém souboru u pacientů s RT břicha je 70,8% s diagnostikovanou skoliózou proti 33% 

skolióz u pacientů bez RT břicha (p<0,001). Potvrdil se tedy předpoklad, ţe prevalence 

skoliózy má vztah k radioterapii břicha. 

V tabulce 3 a grafu (obrázek 22) uvádíme pokles frekvence prováděné RT břicha a 

současně pokles frekvence skolióz u pacientů, rozdělených do kategorií podle roku 

stanovení diagnózy nefroblastomu. 

Tabulka 3 - Procentuální zastoupení prevalence skoliózy u pacientů rozdělených podle 

data diagnózy v jednotlivých obdobích 

Rok diagnózy % RT břicha % Dg skolióza N 

1980 - 1985 100 71,4 21 

1986 - 1990 25,5 48,9 45 

1991 - 1995 18,2 39,5 38 

1996 - 2001 18,92 34,3 35 

 

 

Obrázek 22 - pokles četnosti výskytu skoliózy při poklesu uţití radioterapie 

Je logické, ţe pokles diagnostikovaných skolióz u pacientů s diagnózou onemocnění v 

poslední dekádě je způsoben tím, ţe pacienti s pozdějším rokem stanovení diagnózy 

vstupují do průřezové studie v průměru v niţším věku. Pro oddělení vlivu kalendářního 
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roku onemocnění a věku, kdy přichází pacient k vyšetření, jsme provedli následující 

výběr. Byla vybrána podskupina pacientů s věkem v době kontroly v rozmezí 17–25 let. 

Interval byl stanoven tak, aby zahrnul alespoň několik pacientů z kaţdé kategorie podle 

kalendářního roku diagnózy (Rok Dg). Výběr zahrnuje 64 pacientů (tabulka 4). 

Tabulka 4 pokles frekvence skoliózy ve věku 17–25 let 

Rok Dg % Dg skolióz ve věku 17-25 let N 

1980 – 1985 80 5 

1986 – 1990 50 42 

1991 – 1995 46,7 15 

1996 – 2001 0 2 

Pozn.: 0% skolióz ve věku 17 – 25 let u pacientů s rokem Dg 1996 – 2001 není validní hodnota, protoţe 

pouze 2 pacienti z této kategorie dosáhli v době kontroly 17 let. 

Ve vybraném souboru pacientů RT břicha prokazatelně (p<0,001) zvýšila výskyt skoliózy.  

Skolióza byla diagnostikována u 32,6% pacientů bez RT a 85,7% pacientů s RT břicha. 

Data naznačují, ţe pokles prevalence skoliózy souvisí velmi těsně s poklesem uţití 

radioterapie. 

 Také míra opakovaných bolestí zad je udávána podstatně častěji u podskupiny 

pacientů s delším odstupem od konce poslední léčby: rozdělíme-li soubor na poloviny dle 

odstupu od léčby, pacienti s kratším odstupem 5–15 let udávají bolesti v zádech v 20%, 

pacienti s odstupem 15,1–25,8 let od léčby je udávají v 53 % (p<0,001). 

Pacienti se stranově (ve frontální rovině) dekompenzovanou výchylkou ve stoji (48% 

souboru): neliší se věkem diagnózy WT, odstupem od léčby zastoupením pohlaví, věkem 

vyšetření ani typem léčebného protokolu. Stranovou dekompenzaci mají signifikantně 

častěji pacienti s ozařovaným břichem (p<0,05) 

Mají více rizikových faktorů ICHS: vyšší (p<0,05) lipoprotein Lpa (v průměru uţ 

patologické hodnoty). Mají vyšší klidový systolický tlak (p< 0,01), i vyšší zátěţový 

systolický tlak (p<0,05). 
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Obrázek 23– posturální skóre a odstup od léčby v letech 

Při výskytu většího počtu kompenzací (tj. neschopnost udrţet výchozí pozici v posturálním 

testu) vyjádřených v procentech pouţitých testů jsme zjistili naznačený trend negativní 

korelace (p=0,0646 Spearmanovým korelačním koeficientem) s odstupem od léčby. 

Znamenalo by to, ţe čím delší doba od léčby uplynula, tím mají pacienti lepší motorickou 

zkušenost, jak se s danou posturální situací vypořádat (obrázek 23). 
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8.1.4 Souhrnné výsledky vyšetření pomocí pilotní baterie posturálních testů 

Tabulka 5 – Souhrnné výsledky posturálních testů ve vztahu k lateralitě léze 

Stoj na 
končetině KL 
ke straně 
léze 

1.  2.  3.  

typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  

  počet %   počet %   počet % 

kohorta I. stoj 
na LDK pokles PDK 37 26,80 kácení vzad 17 12,30 ABD PDK 12 8,7 
pravostranná 
léze                   

kohorta II. stoj 
na PDK pokles LDK 33 23,90 ADD LDK 12 7,30 ABD LDK 10 14,5 
levostranná 
léze                   

Úklon na 
stranu léze 

1.  2.  3.  

typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  

  počet %   počet %   počet % 

kohorta I. LFL 
doprava flexe trupu 18 13,00 shift vlevo 18 13,00 

rotace 
ramen 16 11,6 

pravostranná 
léze             vlevo     

kohorta II. LFL 
doleva flexe trupu 19 13,80 

rotace 
ramen 17 12,30 

rotace 
pánve 14 10,1 

levostranná 
léze       vpravo     vpravo     

Úklon na KL 
stranu léze 

1.  2.  3.  

typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  

  počet %   počet %   počet % 

kohorta I. LFL 
doleva flexe trupu 23 16,70 

rotace 
ramen 17 12,30 

shift 
vpravo 16 11,6 

pravostranná 
léze       vlevo           

kohorta II. LFL 
doprava flexe trupu 17 12,30 

rotace 
ramen 15 10,90 

rotace 
pánve 11 8 

levostranná 
léze   

 
  vlevo 

 
  vlevo 

 
  

Elevace 
končetiny na 
straně léze 
(vsedě) 

1.  2.  3.  

typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  

  počet %   počet %   počet % 

kohorta I. 
elevace PDK PDK klesá 46 33,30 retroverze 27 19,60 flexe trupu 24 17,4 
pravostranná 
léze       trupu           

kohorta II. LDK klesá 47 34,10 retroverze 25 18,10 ABD LDK 19 13,8 
levostranná 
léze       trupu           

Elevace 
končetiny na 
KL straně 
léze (vsedě) 

1.  2.  3.  

typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  typ úniku 
 

  

  počet %   počet %   počet % 

kohorta I. 
elevace LDK LDK klesá 54 39,10 flexe trupu 30 21,70 retroverze  26 18,8 
pravostranná 
léze             trupu     
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kohorta II. 
Elevace PDK PDK klesá 50 36,20 retroverze 29 21,00 ABD PDK 15 10,9 
levostranná 
léze       trupu           

Pro všechny testy platí N=138, LDK levá dolní končetina, PDK pravá dolní končetina, ABD abdukce, ADD 

addukce, LFL lateroflexe, KL kontralaterální, HL homolaterální 

Tabulka 5 shrnuje výsledky vyšetření pacientů v posturálních testech a pořadí četnosti 

jejich kompenzačních manévrů. Snaţili jsme se prokázat existenci typického 

kompenzačního chování (typ úniku) ve vztahu k lateralitě onemocnění. To, jestli pacient 

na straně léze pouţije jiný substituční manévr neţ na straně opačné. Například jsme 

pouţili test, kdy pacient stál na končetině stejnostranné s lézí a koleno druhostranné DK 

elevoval do výše pasu. Sledovali jsme četnosti výskytu kompenzačních manévrů u 

pacientů (první tři nejčastější kompenzační mechanismy seřazeny v pořadí od nejvyššího 

výskytu k nejniţšímu). Nejčastější manévry při elevaci končetiny na opačné straně neţ 

léze byly: 1. pokles elevované končetiny 80 pacientů (59,4%), 2. ABD elevované 

končetiny: kompenzace kácením trupu vzad u pravostranných lézí 20 (14,50%) pacientů a 

u levostranných lézí 18 (13,00%) jedinců. 3. zhruba ve stejném zastoupení u obou 

zkoumaných skupin (P i L strana léze): rotace pánve doleva 13 (9,40%) u pravostranných 

lézí a ABD PDK 12 (8,70%) u levostranné léze. Předpoklad, ţe budou pacienti vykazovat 

stejné kompenzační mechanismy, neplatí ve vztahu ke stranovosti léze. 

8.1.5 Souhrnné výsledky vyšetření aspekcí 

Ve sledovaném souboru 131 pacientů byly sledované parametry zastoupeny takto: 

předsunuté drţení hlavy: 62 pacientů (47,33%), dysbalance v oblasti lopatek: 109 

(83,21%), anteverzní postavení pánve: 77 (58,78%), zešikmení pánve:  82 (62,60%), 

shift/ posun trupu: 118 (90,08% !), z toho 51 (38,93%) vpravo, 67 ( 51,15%) vlevo. 

Inspirační drţení hrudníku v celém souboru bylo zastoupeno 82 krát (62,60%) a 

předsunuté drţení pánve ve 24 případech, tj. (18,32%).  

Pokud bychom hodnotili výskyt sledovaných znaků současně, tak všechny znaky pozitivní 

(přítomný předsun hlavy, dysbalanci v oblasti lopatek, AV postavení pánve, zešikmení 

pánve, shift trupu, hyperlordóza v bederní páteři, předsun pánve a inspirační drţení 

hrudníku) vykazovalo 26 vyšetřovaných, tj.19,85%. Například dysbalanci v oblasti lopatek, 

zešikmení pánve a shift trupu mělo 65 jedinců (49,62%) souboru. Inspirační drţení 

hrudníku a AV pánve jsme vyšetřili u 61 pacientů (46,56%). Nejčastěji, v 79 případech 

(60,31%), se vyskytovalo současně zešikmení pánve a shift trupu. 
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Ve vztahu k lateralitě léze jsme prokázali, ţe u 46 pacientů s levostrannou lézí je přítomný 

shift trupu na levou stranu ve 27 případech (58,69%), shift doprava u 19 jedinců (41,30%). 

U 63 pacientů s pravostrannou lézí, byl přítomný 29 shift trupu doprava (46,03%) a 34 

shift trupu doleva (53,96%). Není tedy jednoznačné vysvětlení mechanismu vzniku 

posunu trupu ve frontální rovině ve vztahu k operaci. 

Tabulka 6 

Kohorta I. 
levostranná léze 

Stiborova  obvod obvod elasticita  lateroflexe lateroflexe 

distance hrudníku hrudníku hrudníku doleva doprava 

n=70 
 

INSP EXSP 
  

  

  [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

průměr 7,96 81,24 74,89 6,35 21,23 20,29 

medián 8,00 81,00 74,50 6,00 22,00 20,00 

min 0,00 59,50 53,00 2,00 11,00 14,00 

max 12,00 108,00 105,00 12,00 29,00 29,00 

SD 2,479 10,408 10,156 2,193 3,855 3,633 

 

Tabulka 7 

Kohorta II. 
pravostranná 
léze 

Stiborova  obvod obvod elasticita  lateroflexe lateroflexe 

distance hrudníku hrudníku hrudníku doleva doprava 

n=71 
 

INSP EXSP 
  

  

  [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

průměr 9,32 81,51 75,01 6,49 20,81 21,01 

medián 9,00 81,00 74,00 6,00 20,50 21,00 

min 6,00 59,00 53,00 2,00 9,00 11,00 

max 16,00 106,00 96,00 26,00 30,00 32,00 

SD 2,246 9,635 9,507 3,355 4,491 4,492 

 

Tabulka 8 

Kohorta III. 
ostatní 

Stiborova  obvod obvod elasticita  lateroflexe lateroflexe 

distance hrudníku hrudníku hrudníku doleva doprava 

n=10 
 

INSP EXSP 
  

  

  [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

průměr 8,95 78,10 71,90 6,20 20,80 21,10 

medián 8,50 77,00 71,00 6,00 20,50 22,00 

min 5,00 66,00 62,00 4,00 17,00 17,00 

max 13,00 95,00 91,00 9,00 25,00 23,00 

SD 2,631 7,569 7,582 1,887 2,522 1,921 
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8.1.6 Typický posturální vzor pacienta léčeného v dětství pro WT 

Při zkoumání pozdních následků na pohybovém aparátu můţeme popsat typický 

posturální vzor a odchylky od normy rozdělit do dvou skupin: 

 znaky, které jsou charakteristické pro pacienta s touto diagnózou a léčbou. 

Podstatnou roli hraje různě široká, téměř vţdy hluboko vtaţená, stranově 

asymetrická jizva charakteristického tvaru po unilaterální nefrektomii, která 

vykazuje různou elasticitu. Tah jizvy můţe významně ovlivnit fungování vlastních 

břišních svalů a přeneseně i svalových smyček, které se na trupu, resp. v oblasti 

břicha nacházejí. Jizva můţe být patogenetický faktor mnoho let [Kobesova  et al., 

2007; Lewit  et al., 2004]. 

 znaky, které jsou uniformní odpovědí u pacientů s rozličnými diagnózami jako 

výraz insuficience těch svalů, které ve vývoji dozrávají jako poslední, patří do 

stabilizačního systému páteře a vytvářejí ventrální stabilizaci páteře. Tyto svaly 

jsou nejfragilnější a při přetíţení nebo působení noxy je jejich funkce vyřazena. 

Tato funkce pak musí být kompenzována svaly, které jsou vývojově starší. [Kolář 

et al., 2005a; Kolář, 2006]. 

Fotodokumentace typických poruch pacienta léčeného v dětství pro WT je obsahem 

přílohy V.  

Charakteristické poruchy pacienta léčeného v dětství pro NFB jsou následující: 

Při pohledu zezadu: ve stoji vidíme dekompenzaci stoje (hodnoceno dle olovnice), 

proporce pacientů nebývají změněny. Je patrný shift/posun trupu, který není vţdy ke 

straně léze, lze odečíst podle asymetrické taile. Je patrné zešikmení pánve, můţe být 

v kombinaci s rotací pánve. Zejména u pacientů po prodělané intenzivní RT je patrná 

asymetrie zádového svalstva, paravertebrální valy bývají asymetrické spíše z důvodu 

funkční poruchy. V oblasti pletenců ramenních je patrná dysbalance fixátorů lopatek, která 

se nejčastěji projevuje odstáváním dolních úhlů lopatek (i asymetricky), prominencí 

mediálního okraje lopatky, elevací lopatek a hyperaktivitou trapézového svalu. Ramena 

také často nejsou ve stejné výšce. 

Při pohledu z boku: hlava je drţena v předsunutí s reklinací v atlantookcipitálním 

skloubení, často bývá současně přítomna rotace a lateroflexe krční páteře. Ramena jsou 

vlivem svalové dysbalance často taţena horními fixátory hrudníku do protrakce. Hrudník 

je při pohledu z boku drţen v inspiračním postavení. Břicho je často „přeštíplé“ právě 
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přítomností jizvy a dolní část výrazně a ochable prominuje vpřed. Pánev se velmi často 

nachází v anteverzním (AV) postavení. Hrudní kyfóza je přítomna u menšího počtu 

vyšetřovaných jedinců, naopak je často hrudní křivka oploštělá a v horní hrudní páteři 

paradoxně lordotizována. Často se Th páteř chová jako rigidní celek. Bederní 

hyperlordóza není plynulou křivkou, ale je to často spíše zalomení v horní nebo střední 

bederní páteři adekvátně míře AV postavení pánve. AV drţení pánve bylo často spojeno 

s naznačeným vnitřněrotačním postavením dolních končetin. U několika pacientů byl 

zřetelný předsunutý stoj. 

Při pohledu zepředu: JIZVA na přední a laterální části břicha v úrovni pupku, která 

přesahuje většinou v různé míře střední linii. Jizva je obvykle v některé její části 

neposunlivá, případně vtaţená, při manipulaci s jizvou je patrný výrazný dermografismus, 

který přetrvává delší dobu. Často je zřetelná deviace pupku. Prominují dolní ţebra. 

Prominuje střední část břišní stěny, jinak břicho často ochable visí. Pravidelně je patrná 

svalová dysbalance horní a dolní části m.rectus abdominis. U několika pacientů byla 

přítomna diastáza přímého břišního svalu. 

U pacientů, kteří byli léčeni RT je často přítomna pigmentace nebo hypotrofie břišní stěny 

a/nebo bederní oblasti v příslušném kvadrantu. Skolióza se vyskytuje zejména u pacientů, 

kteří prodělali RT, někteří z nich utrpěli velké deformace (obrázek 29 v příloze V). 

Dechový stereotyp: velmi často se vyskytoval horní typ dýchání (kraniokaudální pohyb 

hrudníku při dýchání). 

Všechny tyto funkční poruchy odpovídají patologické situaci, kdy páteř nemůţe být 

stabilizována. Všechny odchylky od fyziologické stabilizace můţe fyzioterapeut vyšetřit 

pomocí adekvátních publikovaných testů [Kolář, 2006]. Správným náborem svalů a jejich 

výcvikem je moţné i značně rozsáhlé nálezy kompenzovat natolik, ţe nedochází 

k progresi stavu [Kolář, 2007a]. 
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8.1.7 Výsledky stabilometrického vyšetření - souhrnné výsledky testu mCTSIB 

Tabulka 9 – charakteristika jednotlivých kohort. 

Kohorta I. Pacienti s levostrannou lézí, muţi i ţeny 

Kohorta II. Pacienti s pravostrannou lézí, muţi i ţeny 

Kohorta III. Pacienti, kteří měli jiný typ neţ pravo/levo-stranné léze (např. 

extrarenální tumor, bilaterální tumor atp.) 

 

Porovnávali jsme výsledky testu mCTSIB u skupin pacientů operovaných na pravé a na 

levé straně, pak jsme tyto hodnoty vztáhli k normativním datům. Testem mCTSIB lze 

rozlišit ty, kteří budou mít větší tendenci k pádu od těch, kteří jsou ve stoji stabilnější 

[Clark et al., 2005; Wallmann, 2001]. Skupina pacientů s pravostrannou lézí měla 

průměrnou hodnotu Mean COG Sway Velocity ve stoji na pevné podloţce s očima 

otevřenýma = Mean-Firm-EO 0,28 °/sec (min 0,1°/sec, max 1,3°/sec, medián 0,2), na 

pevné podloţce s očima zavřenýma = Mean-Firm-EC 0,30 °/sec (min 0,1°/sec, max 

1,0°/sec, medián 0,3), na pěnové podloţce s očima otevřenýma = Mean-Foam-EO 0,55 

°/sec (min 0,3°/sec, max 1,5°/sec, medián 0,5), na pěnové podloţce s očima zavřenýma = 

Mean-Foam-EC 1,34 °/sec (min 0,7°/sec, max 2,5°/sec, medián 1,3). Poslední údaj 

"Sloţený průměr“ =  Mean-Comp 0,638 °/sec (min 0,3°/sec, max 1,3°/sec, medián 0,6) 

vyjadřuje průměrnou hodnotu pro všechny předchozí testovací podmínky. Při porovnání s 

normou pro věk 20-39 let, byly všechny průměrné hodnoty nepatrně horší (norma je 

uvedena v tabulce 11). 

 



76 

Obrázek 24 

Výsledky měření na stabilometrické plošině jsou zaznamenány formou numerického a 

grafického reportu (obrázek 24). Červeně označená pole znamenají, ţe se vyšetřovaný 

jedinec pohybuje mimo normu, která je v systému automaticky nastavena. Na grafu je 

znázorněna pomyslná pozice průmětu jeho COG (přepočtena z reakční síly COP). Pokud 

se tento průmět během všech variant tesů (pevná/pěnová podloţka, otevřené/zavřené 

oči) nacházel v jednom kvadrantu, je tato pozice numericky vyjádřena jako hodnota COG 

Alignament. Pokud byl prostorový rozptyl vyšší a přesáhl více neţ jeden kvadrant, 

nemohla být tato hodnota numericky specifikována. Test dále vyhodnocuje, jaký je průmět 

COG ve vztahu k limitům stability daného jednice. Hodnota Comp znamená všech variant 

vyšetření. 

Na obrázku 25 je graficky vyjádřeno kolísání v jednotlivých situacích testování po dobu 

10s. 
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Obrázek 25 

Tabulka 10- ukazuje střední hodnoty kyvu COG  pacientů vyšetřených v testu mCTSIB  

kohorta I.   Mean-Firm-EO Mean-Firm-EC Mean-Foam-EO Mean-Foam-EC 
Mean-
Comp 

levostranná léze [°/s] [°/s] [°/s] [°/s] [°/s] 

n=61 průměr 0,28 0,32 0,57 1,35 0,64 

  medián 0,20 0,3 0,5 1,3 0,6 

  min 0,10 0 0,3 0,6 0,3 

  max 0,80 0,7 1,2 2,3 1,1 

  SD 0,146 0,143 0,171 0,354 0,162 

kohorta 
II.   Mean-Firm-EO Mean-Firm-EC Mean-Foam-EO Mean-Foam-EC 

Mean-
Comp 

pravostranná léze [°/s] [°/s] [°/s] [°/s] [°/s] 

n=60 průměr 0,72 0,29 0,45 0,97 0,96 

  medián 0,40 0,30 0,40 0,90 0,70 

  min 0,10 0,10 0,10 0,30 0,40 

  max 2,50 0,90 1,50 2,50 2,30 

  SD 0,608 0,144 0,253 0,488 0,489 

kohorta 
III.   Mean-Firm-EO Mean-Firm-EC Mean-Foam-EO Mean-Foam-EC 

Mean-
Comp 

ostatní 
 

[°/s] [°/s] [°/s] [°/s] [°/s] 

n=10 průměr 0,31 0,48 0,92 0,84 0,63 

  medián 0,22 0,33 0,69 0,59 0,60 

  min 0,10 0,10 0,30 0,16 0,50 

  max 0,90 1,50 2,50 2,30 0,80 

  SD 0,273 0,472 0,752 0,700 0,110 
SD- směrodatná odchylka, Mean-Firm-EO-střední hodnota pevná podloţka, otevřené oči, Mean-Firm-EC-

střední hodnota pevná podloţka, zavřené oči, Mean-Foam-EO-střední hodnota pěnová podloţka, otevřené 
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oči, Mean-Foam-EC-střední hodnota pěnová podloţka, zavřené oči, Mean Comp – sloţená hodnota, průměr 

všech měření. 

V tabulce 10 jsou uvedeny výsledky pacientů při testu mCTSIB u všech tří sledovaných 

skupin. Ve srovnání s normami zadanými v systému jsou výsledky zhoršeny. Normativní 

data jsou uvedena v tabulce 11. Výsledky pacientů, kteří svým věkem spadali do věkové 

kategorie 20-39 let, odpovídaly spíše následující věkové kategorii (40-59 let). 

Tabulka 11 - Referenční hodnoty parametru mCTSIB (hodnoty průměrné rychlosti kyvu 

COG) 

 Věk 

Mean-Firm-

EO 

Mean-Firm-

EC 

Mean-

Foam-EO 

Mean-

Foam-EC Mean-Comp 

 

 [°/s]  [°/s]  [°/s]  [°/s]  [°/s] 

20-39   0.26 ± 0.07  0.29 ± 0.10  0.53 ± 0.13  1.27 ± 0.39  0.59 ± 0.15 

40-59   0.27 ± 0.12  0.33 ± 0.13  0.63 ± 0.17  1.61 ± 0.45  0.71 ± 0.17 

60-69   0.28 ± 0.12  0.31 ± 0.11  0.69 ± 0.15  1.60 ± 0.52  0.72 ± 0.19 

70-79   0.37 ± 0.18  0.41 ± 0.14  0.84 ± 0.16  2.05 ± 0.64  0.89 ± 0.21 

Pozn.: hodnoty vyjádřené jako průměr±SD, SD- směrodatná odchylka, Mean-Firm-EO-střední hodnota pevná 

podloţka, otevřené oči, Mean-Firm-EC-střední hodnota pevná podloţka, zavřené oči, Mean-Foam-EO-

střední hodnota pěnová podloţka, otevřené oči, Mean-Foam-EC-střední hodnota pěnová podloţka, zavřené 

oči 

U pacientů jsme sledovali jejich osobní limity stability (LOS), zda se jejich pomyslné 

průměty COG pohybují v „jejich osobní normě“, nebo tuto hranici přesahují. Kříţek, 

kolečko nebo hvězdička označují polohu iniciální pozice v kaţdé z variant testu mCTSIB 

(pevná podloţka/otevřené oči – Firm-EO, pěnová podloţka/zavřené oči- Foam-EC atp.). 

Pokud se tyto hodnoty nacházejí vně menší elipsy, je přesaţena hranice osobních limitů 

stability. Pokud se hodnoty nacházejí uvnitř menší elipsy, v reportu je toto označeno jako 

norma, pokud se hodnoty rozptylují do více neţ jednoho kvadrantu, tato pozice není blíţe 

specifikována (označeno jako scattered). Zprůměrovaná pozice průmětu COG je popsána 

slovně (např.RightForward – vpravo vpředu, Back-vzadu) a numericky jako vyjádření 

procentuálního přesaţení osobních limitů stability daného jednice. Velká elipsa (Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. a,b) představuje 100 % LOS. 
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Tabulka 12 shrnuje rozmístění průmětu COG u jednotlivých měřených kohort podle strany 

léze. Předpoklad, ţe pacienti s lézí napravo a nalevo budou vykazovat odlišnou pozici 

průmětu COG, se nepotvrdil. Všichni vyšetřovaní měli průmět COG na pravé straně bez 

ohledu na lateralitu léze. 

Tabulka 12 – Rozmístění průmětu COG, propočteno z reakčních sil působících na 

tenzometrickou plošinu 

kohorta I. levostranná    kohorta II. pravostranná     kohorta III. ostatní léze 

    
      

  

n=70 počet  
 

n=71  počet  

 
n=10  počet  

průměr v % LOS 26 
 

průměr v % LOS 26 
 

průměr v % LOS 19,2 

Back 6 
 

Back 5 
 

Back 0 

Front 8 
 

Front 3 
 

Front 1 

Right 3 
 

Right 1 
 

Right 0 

RightBack 5 
 

RightBack 5 
 

RightBack 0 

RightForward 17 
 

RightForward 15 
 

RightForward 7 

Left 0 
 

Left 0 
 

Left 0 

LeftBack 0 
 

LeftBack 0 
 

LeftBack 0 

LeftForward 0 
 

LeftForward 0 
 

LeftForward 0 

Norma 6 
 

Norma 4 
 

Norma 0 

S 25   S 28   S 2 
Pozn.:S – znamená, ţe rozptyl průmětu COG byl ve více neţ jednom kvadrantu, proto jej nelze specifikovat. 

Norma – pacienti nepřesáhli při pohybu svoje limity stability, Back – vzad, Front – vpřed, Right – vpravo, 

RightForward- vpravo vepředu, RightBack – vpravo vzadu, Left- vlevo, LeftForward- vlevo vpředu, LeftBack- 

vlevo vzadu. 

Obrázek 26 a,b 
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Studovali jsme, jak se chová pacient na stabilometrické plošině v daných testech při 

pohybu doprava/doleva ve vztahu k lézi. Jedna strana byla poznamenaná traumatem a je 

přítomna jizva. Tato stranová abnormalita můţe různým způsobem omezovat pohyb, 

můţe být jiná strategie pohybu na stranu léze a na stranu kontralaterální. Reakční čas 

(RTi) můţe být rozdílný právě podle strategie pohybu, kterou mozek vytváří vzhledem 

k nestejným morfologickým podmínkám. Tabulka 13 porovnává RTi na stranu léze (RTi-

scar) a na stranu opačnou (RTi-nonscar). Rozdíl časů při měření 97 pacientů se jeví jako 

nesignifikantní (p>0,05).  

Tabulka 13 

T-test for Dependent Samples (rhb 2008-06-04 (D4:DL116))
Marked differences are significant at p < ,05000

Variable

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv.
Diff.

t df p

RT-scar

RT-noscar

0,7875260,259338

0,8310310,263559 97 -0,0435050,229833 -1,86430 96 0,065336  

Relevantní norma je R:0.68±0.23 L:0.70±0.25 composite:0.61±0.17  

Předmětem zájmu bylo zkoumání, zda rychlost pohybu na stranu léze (MVL-scar) bude 

větší neţ na stranu neoperovanou. Při pohybu na stranu neoperovanou (MVL – nonscar) 

předpokládáme kvůli moţné restrikci jizvy čas delší. Redukce rychlosti pohybu můţe 

například indikovat obtíţe při náboru svalových jednotek, a/nebo adaptace chování ke 

sníţení rizika pádu, strach nebo bolest (protektivní omezení rychlosti pohybu). Rozdíl 

rychlosti se ukázal jako statisticky nevýznamný (tabulka 14).  

Tabulka 14 

T-test for Dependent Samples (rhb 2008-06-04 (D4:DL116))
Marked differences are significant at p < ,05000

Variable

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv.
Diff.

t df p

MVL-scar

MVL-noscar

5,1845362,098032

5,2422681,973936 97 -0,0577321,641508 -0,34638596 0,729811  

Relevantní norma MVL je R:6.7±2.7 L:7.3±2.8 composite:5.8±1.8 

S podobným předpokladem jsme zkoumali, zda bude omezena vzdálenost (délka trasy) 

při prvotním pokusu dosáhnout cíl (EPE) a zdali bude omezena maximální vzdálenost, 

kam se pacient při testu pohybem těla dostane (MXE). Myšlenka, ţe omezení bude na 

straně neoperované (EPE-nonscar, MXE-nonscar) se nepotvrdila (tabulka 15, tabulka 16). 
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Tabulka 15 

T-test for Dependent Samples (rhb 2008-06-04 (D4:DL116))
Marked differences are significant at p < ,05000

Variable

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv.
Diff.

t df p

EPE-scar

EPE-noscar

84,6354217,12008

85,0312517,01977 96 -0,39583315,09582 -0,25691695 0,797799  

Relevantní norma EPE je R:93.6±11.6 L:100.9±15.1 composite:85.3±10.1 

Tabulka 16 

T-test for Dependent Samples (rhb 2008-06-04 (D4:DL116))
Marked differences are significant at p < ,05000

Variable

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv.
Diff.

t df p

MXE-scar

MXE-noscar

101,312511,40204

101,229213,06782 96 0,08333311,721920,06965695 0,944614  

Relevantní norma MXE je R: 107.7±8.2 L:111.5±10.2 composite:96.2±6.7 

8.1.8 Výsledky stabilometrického vyšetření - Test Limity stability (LOS) 

Za limity stability povaţujeme maximální vzdálenost, na kterou se jedinec dokáţe vyklonit 

v daném směru beze ztráty rovnováhy, ukročení nebo opření se. Vzdálenost je měřena 

úhlovou vzdáleností od vertikály.  Na obrázku 27 je znázorněna trajektorie pomyslného 

pohybu COG směrem k cíli, v tabulce vedle grafického znázornění je numericky vyjádřen 

reakční čas, rychlost pohybu, konečný bod při prvotním záměru dosáhnout cíl, maximální 

rozsah pohybu při dosahování cíle a poslední veličinou je kontrola směru pohybu. 

Obrázek 28 ve sloupcovém grafu znázorňuje tytéţ veličiny, zelená barva znamená, ţe 

jedinec pohyb vykonal dle nastavené normy, červená označuje pohyb mimo normu.  
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Obrázek 27 – Grafické znázornění pomyslného průmětu COG 

 

 

Obrázek 28 – Sloupcový graf jednotlivých hodnot měřených v testu LOS 

 

V tabulce 17 a 18 jsou uvedeny souhrnné výsledky pacientů ve skupině s levostrannou 

lézí (kohorta I.) a s pravostrannou lézí (kohorta II.) 
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Tabulka 17 

kohorta I. levostranná 
léze 

EPE-R MXE-R EPE-L MXE-L 

  
  

  

n=61 [%] [%] [%] [%] 

průměr 82,25 94,90 92,07 92,90 

min 35,00 18,00 30,00 50,00 

max 115,00 125,00 121,00 123,00 

medián 83,00 99,00 97,00 97,00 

SD 16,962 20,477 19,544 17,075 

 

Tabulka 18 

kohorta II. pravostranná 
léze 

EPE-R MXE-R EPE-L MXE-L 

  
  

  

n=60 [%] [%] [%] [%] 

průměr 81,88 91,95 93,22 91,59 

min 37,00 45,00 41,00 53,00 

max 111,00 120,00 115,00 123,00 

medián 83,50 94,50 96,50 93,50 

SD 16,400 16,329 14,459 17,780 

 

Pro vyhodnocení testu LOS jsme vybrali následující parametry: EPE – vzdálenost (v % 

LOS), kterou urazí COG při prvním pokusu dosáhnout cíl, po této vzdálenosti následují 

korektivní, opravné pohyby dostat se k cílovému bodu. EPE doprava (EPE-R) u skupiny 

jedinců operovaných na pravé straně bylo 81,88% LOS (n=60, min 37%, max 111%, 

medián 83,5), EPE do leva u stejné skupiny pacientů bylo 93,22% LOS (min 41%, max 

115%, medián 96,5). Pro skupinu pacientů s levostrannou nefrektomií je EPE-R 82,25% 

LOS (n=61, min 35%, max 115%, medián 83), EPE-L 92,07% LOS (min 30%, max 121%, 

medián 97). Z měření vyplývá, ţe bez rozdílu strany léze je distance primárního záměru 

pohybu COG vţdy větší na stranu levou.  

MXE (Maximum Excursion) vyjadřuje nejvzdálenější polohu COG během testovacího 

pokusu. Velikost vzdálenosti mezi cílem a EPE ukazuje na přesnost předem 

naplánovaného iniciálního pohybu. Pokud je u pozdějších testů EPE více směrem k cíli, 

předpokládáme, ţe se zlepšila anticipace (feedforward) daného plánovaného pohybu. 

MXE-R u pravostranných lézí byla 91,95% (n=60, min 45%, max 120%, medián 94,5), 

MXE-L u stejného souboru 91,59% (min 53%, max 123%, medián 93,5). U pacientů 

s levostrannou lézí MXE-R 94,90% (n=61, min 18%, max 125%, medián 99), MXE-L 
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92,20% (min 50%, max 123%, medián 97). Data z těchto měření ukazují, ţe maximální 

moţná vzdálenost pohybu COG byla bez ohledu na stranu léze větší na stranu pravou. 

8.1.9 Výsledky stabilometrického vyšetření  - Weight Bearing 

Konfrontovali jsme stranovou diferenci zatíţení dolních končetin v prostém stoji (tabulka 

19). U levostranných lézí (n=70) byla zátěţ na pravé straně průměrně 53,49% osobní 

hmotnosti (min 40%, max 64%, medián 54), vlevo 46,66% osobní hmotnosti (min 36%, 

max 60%, medián 46). Rozloţení hmotnosti těla u pacientů s lézí na pravé straně (n=71) 

průměrná hodnota zátěţe na pravé straně byla 52,34% osobní hmotnosti (min 37%, max 

61%, medián 52), vlevo 47,66% osobní hmotnosti (min 39%, max 63%, medián 48). 

Z šetření vyplývá, ţe u všech probandů měřeného souboru byla více zatěţována pravá 

strana v průměru 53,03% a tato zvýšená zátěţ nekoreluje se stranou léze. 

Zbývající počet pacientů je v kohortě s názvem ostatní, měli oboustrannou lézi, nebo 

extrarenální formu tumoru. Vzhledem k tomu, ţe jsme porovnávali zatíţení ve vztahu 

k lateralitě onemocnění, nebyly výsledky jejich měření zahrnuty. 

Tabulka 19 – Rozloţení váhy těla v prostém stoji v % zatíţení 

  kohorta I. levostranná n=70 kohorta II. pravostranná  n=71 

  

  WB P WB L WB P WB L 

  [%] [%] [%] [%] 

průměr 53,49 46,66 52,34 47,66 

medián 54,00 46,00 52,00 48,00 

min 40,00 36,00 37,00 39,00 

max 64,00 60,00 61,00 63,00 

SD 4,753 4,675 3,885 3,885 
SD směrodatná odchylka, WB P- Weigt Bering right, zatíţení na pravé straně, WB L- Weight Bering left, 

zatíţení na levé straně 



85 

9 NÁVRH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ PORUCH HYBNÉHO SYSTÉMU  

9.1 Návrh optimálního monitorování, prevence a léčby pozdních následků 

Výsledky průřezové studie pacientů s více neţ 5. letým odstupem od terapie WT odhalily 

relativně velký počet méně závaţných, klinicky zatím nepříliš alarmujících pozdních 

následků a zdravotních odchylek, které však mohou v budoucnu závaţně zhoršit 

zdravotní stav pacientů a kvalitu ţivota v dlouhodobé remisi nefroblastomu. Kromě 

běţného schématu kontrol specialistou na pozdní následky onkologických onemocnění 

bude v budoucnu péče vyţadovat i větší zaměření na primární i sekundární prevenci 

civilizačních chorob. Pacienti v dlouhodobé remisi nefroblastomu vykazují ve srovnání s 

vrstevníky významně vyšší prevalenci rizikových faktorů v oblasti lipidového profilu, 

krevního tlaku i tělesné zdatnosti. Pacienti léčení RT mají také vyšší četnost skoliózy a 

algických symptomů v důsledku funkčních poruch hybného systému [Radvanský et al., 

2009]. 

Program sekundární prevence poruch hybného systému spolu s výsledky vyšetření 

fyzioterapeutem připravujeme do impaktovaného onkologického, případně 

fyzioterapeutického periodika.  

9.2 Stratifikace funkčních poruch hybného systému, program sekundární prevence pro 

pacienty léčených v dětství pro WT 

V odborné literatuře se ve větší míře vyskytují souvislosti rehabilitace paliativního 

charakteru péče [Santiago-Palma et al., 2001; Schleinich  et al., 2008; Twycross, 1981] ve 

smyslu protetických náhrad amputovaných končetin a dalších závaţných 

onkochirurgických zákroků. V dostupné literatuře jsme nenašli práce zabývající se 

sekundární prevencí poruch hybného systému po onkologické léčbě. 

Rehabilitace onkologicky nemocných obecně je pojímána jako péče o pacienty, kteří 

subakutně ukončili onkologickou léčbu. Většinou se řeší problémy morfologické, 

málokteré práce se zabývají například řetězením funkčních poruch u onkologicky 

nemocných jedinců, jejich diagnostikou a terapií [Jandová, 2005]. 

Studie Ragnarssona [Ragnarsson et al., 2000] se zabývá principy rehabilitace onkologicky 

nemocných a klasifikuje rehabilitaci dle různých stadií nemoci. Jako preventivní označuje 

rehabilitaci zahajovanou brzy po stanovení diagnózy, před nebo ihned po operačním 

zákroku, radioterapii a/nebo chemoterapii. Cílem rehabilitace v tomto období je prevence 

funkčních ztrát. Další oblast rehabilitace je označena jako znovuobnovující, a následuje ji 

rehabilitace, podporující soběstačnost. Poslední fází je rehabilitace paliativní. Otázkou 
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zůstává, jak tento systém včlenit do léčby dětských pacientů, kteří by podobnou péči měli 

rovněţ podstoupit, ovšem s určitými specifiky pro rostoucí a vyvíjející se organismus. 

Po zkušenostech s vyšetřením souboru pacientů v odstupu nejméně 5 let od ukončení 

léčby, léčených na jednom pracovišti v letech 1980–2004, navrhujeme následující 

sekundárně preventivní opatření: 

 pacienti (resp. jejich rodiče) by měli být poučeni o významu rehabilitace v době po 

skončení onkologické terapie, 

 fyzioterapeut by měl po chirurgické operaci instruovat rodiče, jak ošetřovat jizvu, 

která má bez adekvátní péče tendence k retrakci a sekundárně můţe svým tahem 

negativně ovlivnit funkční svalové smyčky jdoucí přes břišní oblasti; tuto péči 

provádět i z kosmetických důvodů (prevence vtaţené, široké, deformující jizvy), 

 při pravidelných prohlídkách onkologem nebo pediatrem by měl být pacient 

vyšetřen základním screeningem pro sledování skolióz, 

 pokud jsou patrny jasné známky svalových dysbalancí – například stranový posun 

trupu, nerovnoměrně zapojené svalstvo na P a L straně trupu, odstálé lopatky, 

předsun hlavy, hyperlordóza LP, šikmé postavení pánve, inverzní křivka páteře 

(LP kyfóza) atp., měl by být pacient odeslán na příslušné pracoviště rehabilitace, 

kde by měl podstoupit zácvik a edukaci cvičení, jak tuto posturálně vzniklou situaci 

napravit a zabránit další progresi. Dále by měl být na RHB pracovišti sledován a 

docházet ke kontrolám do doby skončení růstu, nebo v případě potřeby déle. 

9.3 Návrh individuální fyzioterapie  

Nelze vytvořit identické schéma fyzioterapie pro všechny pacienty, přístup by měl být 

přísně individuální. Nelze aplikovat stejné schéma na pacienty s rozdílným věkem, dobou 

od skončení terapie a různou úrovní motorických schopností. Předkládáme tedy návrh 

obecných doporučení, která jsou obvykle v podobných případech volena. 

Dysbalance v oblasti lopatek- aktivovat stabilizátory lopatky, zejména pak aktivitu 

m.serratus anterior a dolních fixátorů lopatek. Tyto svaly nestačí pouze analyticky 

posilovat, ale musí se zařadit do globálního motorického vzoru, integrovat. Snaţit se 

facilitovat centrované postavení lopatky.  

Inspirační drţení hrudníku- pokud je hrudník rigidní, vyuţít i prostředků MSM k jeho 

rozvolnění (uvolnění fascií, mobilizační techniky pro páteř, ţebra a ostatní klouby). V této 
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situaci je klíčové dosáhnout mobility hrudníku vůči páteři, tj. nezávislého pohybu hrudního 

koše a páteře. Za patologické situace je souhyb hrudníku s páteří a nedochází k pohybu 

v kostovertebrálním skloubení. Pohyb se během inspiračního a exspiračního pohybu děje 

v oblasti ThL (flexe a extenze). Zároveň je nutné uvolnit tuhost v oblasti dolní hrudní 

apertury, pak teprve můţe dojít při aktivaci bránice k rozšíření hrudního koše [Kolář, 

2007a]. S inspiračním drţením hrudníku souvisí velmi úzce rozvolnění tuhé hrudní páteře 

do volného napřímení, kdy je páteř protaţená a rotabilní. Dojde tím i k znovuobnovení 

pohyblivosti v kostovertebrálních kloubech. 

Anteverzní postavení pánve – souvisí s celkovou dysbalancí zejména ventrální 

muskulatury. Při AV pánve většinou nacházíme koordinačně nefunkční svalovinu břišní 

stěny. V těchto případech bývá handicapem přítomnost jizvy. 

Koordinovaná aktivita břišní stěny a posturální funkce bránice – jsou stěţejní pro 

ventrální stabilizaci páteře a prevenci přetíţení v segmentech dolní bederní páteře. Nácvik 

aktivace probíhá v polohách, které kopírují různé polohy z ontogenetického vývoje dítěte 

v prvním roce ţivota. Je velmi obtíţné, aby si pacient uvědomil nácvik brániční aktivity a 

postupně tuto aktivitu přesunout do mimovolní kontroly. Terapeut se snaţí dát pacientovi 

jasné instrukce, kdy a jak má pracovat c)s břišní stěnou a bránicí a zároveň mu dává 

zpětnou vazbu, zda proved cvik správně. U pacientů po chirurgické léčbě WT můţe být 

příčinou nesprávné koordinace břišní stěny alienace této oblasti z doby po operaci, kdy 

pacient tuto oblast vyřadil ze svého tělesného schématu. Minimálně na dobu reinervace 

řezem přerušených břišních svalů. 

Péče o jizvu- v období časném. Pooperační péče se odvíjí od toho, jak se rána jako 

taková hojí, v počátečních fázích je vhodné ránu sprchovat, po odstranění stehů otuţovat 

tlakovou masáţí v místě jizvy, nebo v jejím okolí. Po úplném zhojení jizvy je vhodné 

pracovat s posunlivostí jednotlivých vrstev, ošetřit klasickými hmaty mobilizačních technik 

pro měkké tkáně. S jizvou by se mělo manipulovat, protahovat v podélné ose, oddalovat ji 

od stěny břišní, vytvářet řasu a v době delší tří měsíců je moţné i odtahovat jednotlivé 

části v příčném směru. Intenzitu hmatů je třeba adekvátně přizpůsobit době, která 

uplynula od operace a pacientovi, kterému tato manipulace můţe být nepříjemná. Péče o 

jizvu v delším období od operace spočívá v kontrole jizvy a v případě sníţení její elasticity 

pracovat technikami měkkých tkání, lokální tepelnou procedurou, či masáţí v hlubší 

vrstvě.  

Reedukace dechového stereotypu – je třeba s pacientem nacvičovat brániční typ 

dýchání. Je na individuálních schopnostech daného jedince, jak tento nácvik zvládne, Je 
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třeba, aby se nejprve vědomě snaţil o správný způsob dýchání, který pak po 

zautomatizování začne CNS pouţívat. Cílem je zajistit zapojení bránice do dýchání a tím i 

do stabilizační funkce bez účasti auxiliárních dechových svalů. Při nácviku by měla být 

osa napřímena a hrudník nastaven do kaudálního výdechového postavení. Při inspiriu se 

dolní ţebra mají pohybovat do stran a dozadu. Nesmí docházet ke kraniální synkinéze 

umbiliku ani hrudníku. Po zvládnutí správného stereotypu dýchání v nejjednodušší poloze 

tj. vleţe na zádech, nacvičujeme tento stereotyp i ve vyšších, posturálně náročnějších 

pozicích. 

Je třeba zdůraznit, ţe pacienta bychom neměli léčit ani v tomto případě lokálně, ale 

věnovat pozornost i oblastem, které jsou od primárního problému vzdálené, například 

dobrá funkce nohy. Velmi podstatnou součástí veškeré terapie je, aby si pacient 

prováděná cvičení uvědomil. Pouze pak můţe novou motorickou zkušenost – nový 

pohybový vzor- zařadit a automatizovat. Cvičení pro zlepšení korové kontroly provedení 

pohybu jsou známá cvičení dle Moshe Feldenkraise nebo cvičení Tai-Chi. 
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10 DISKUSE 

Věk pacientů, kterým byl diagnostikován nefroblastom, byl 0,01 -17,2 roku (medián 3,1 

roku). Při terapii a zejména bezprostředně po sdělení základní diagnózy, která byla pro 

rodiče často zdrcující, byly otázky typu „Jaké bude mít dítě následky v odstupu od léčby 

po terapii“ pochopitelně druhořadé. V první linii zájmu bylo zachování zdraví a přeţití 

postiţeného dítěte. V této práci jsme monitorovali následky zejména na pohybovém 

aparátu a v tříletém grantu jsme sledovali i následky léčby na dalších systémech. Cílem 

těchto prací bylo poukázat na souvislosti určitých typů terapie a pozdních následků. 

Z toho pak vyvodit optimalizaci terapie a současně minimalizovat její dopad na vyvíjející 

se organismus. Souborně jsou data uvedena v závěrečné grantové zprávě [Radvanský et 

al., 2009]. 

Přestoţe se mnoho autorů zabývá pozdními následky u pacientů léčených pro WT 

[Magrini  et al., 1995; Makipernaa A, 1993; Oeffinger  et al., 2000; Paulino et al., 2000; 

Paulino et al., 2002; Paulino et al., 2005; Rate et al., 1991] nenašli jsme studie, které by 

se zabývaly posturou, nebo funkčními poruchami hybného systému. Ve středu zájmu byly 

morfologické změny, zejména pak skoliózy. 

Těţké poruchy hybného systému jsme nalezli u našeho souboru v počtu podstatně 

niţším, neţ literárně udávaných 10 procent pacientů, kteří museli podstoupit ortopedickou 

operaci [Rate et al., 1991]. Zřejmě také díky tradici rehabilitace a pobytu pacientů 

v lázních – rehabilitaci někdy v ţivotě mělo 55,1% našich pacientů, pobyt v lázních 

absolvovalo 33% našich pacientů – je četnost nutných ortopedických operací na rozdíl od 

výše citované práce [Rate et al., 1991] nulová. V citované práci jde ovšem o data pacientů 

léčených o generaci dříve neţ náš soubor a tedy léčených radioterapií jinými přístroji a 

technikami se vznikem klínovitých obratlů. V té době byly i všechny plicní metastázy 

léčeny radioterapií, coţ dále zvyšovalo riziko vzniku těţké skoliózy. Naše výsledky jsou 

v souladu s ostatními studiemi, které poukazují na souvislosti RT a vzniku skoliózy. 

Náš zkoumaný soubor je funkčními poruchami hybného systému velmi blízký pacientům 

přicházejícím s vertebrogenními algickými symptomy s tím rozdílem, ţe udávají méně 

akutních obtíţí. Je otázkou, zda tento typ obtíţí, není vzhledem k anamnéze jen 

„zanedbatelným“ steskem ve srovnání s tím, co museli v době akutní léčby podstoupit. Je 

pravda, ţe někteří pacienti, kteří přišli s několikaletým odstupem na vyšetření do FNM, na 

základě vzpomínek utrpěli nauzeu nebo dokonce vomitus. 

Hodnocení funkce hybného systému je náročné. Pohybový aparát je odrazem stavu 

celého organismu, který se neustále mění v závislosti na vnitřních a zevních podmínkách, 



90 

psychickém stavu. Standardní hodnocení postury v prostém stoji je pro nás zdrojem 

cenných informací. Zvýšené nebo sníţené napětí ve svalu se velice těţko dokazuje nebo 

objektivizuje pomocí zobrazovacích přístrojových vyšetření nebo laboratorně, ale nález 

můţeme odečíst z drţení těla či postavení jednotlivých segmentů.  Marincola (2007) ve 

své práci uvádí, ţe deskriptivní observace pacientů by měla být ceněna a je 

nepostradatelná ve výzkumné práci. Vyzývá k publikování prací, které jsou kvalitními 

deskriptivními studiemi popisujícími relevantně nemoci člověka [Marincola, 2007]. Naopak 

jiná studie porovnává validitu dat získaných observací postury v dynamické situaci (hrubé 

hodnocení postury, flexe trupu, pozice HK a DK a symetrie zátěţe ve stoji) 

s videozáznamem a shledává, ţe validita byla prokázána pouze u hodnocení hrubé 

postury trupu [DeLooze  et al., 1994] . Van Loon vyšetřoval děti s kyfotickou a lordotickou 

deformací páteře a hodnotil posturální problémy a napětí neurálních struktur v období 

růstu. Sumarizoval individuální charakteristiku vývoje CNS, resp. míchy a kořenů během 

růstového spurtu. Prezentuje, ţe správně nastavená lordóza a dobrá funkce ThL 

přechodu je na konci růstu zcela zásadní pro normální konfiguraci křivky a funkci páteře 

v dospělosti. Poukazuje na často citovaný vztah deformit páteře adolescentů a sil 

působících (dle zákonů mechaniky) na vyvíjející se organismus. Přehledem relevantních 

klinických testů pouţívaných pro vyšetření adolescentů v růstu se spinální deformitou 

ukazuje na moţnou korelaci s poruchou vnitřní rovnováhy [van Loon, 2008]. Autor 

dodává, ţe vysvětlením těchto vztahů je neurofyziologická adaptace celého 

neuromuskulárního systému, který je široce postulovaný Hueter-Volkmannovým 

principem. S vedoucí úlohou CNS během růstu páteře ve stoji i vsedě jsou obratle 

tvarovány napětím celého systému v rámci ortopedické adaptace. Je otázkou, jak velké a 

neideální síly působí na tělo pacientů vyvíjejících se po unilaterální nefrektomii.  Harrison 

et al. (1999a) se věnovali biomechanickému pohledu na napětí struktur CNS (mícha a 

míšní kořeny) při posturální zátěţi. Poukázal na fakt, ţe rotace takových oblastí jako je 

hlava, hrudní koš, pánev a dolní končetiny je stresující faktor zvyšujícím napětí 

centrálních i periferních neurálních struktur. Translační pohyb lebky, hrudníku a pánve 

v kombinaci  posturální zátěţí musí být studován vzhledem k deformačnímu efektu na 

neurální struktury [Harrison et al., 1999a]. V další své publikaci zmiňují fakt, ţe zatíţení 

v transverzální rovině je nejkomplexnější typ zátěţe se střihovým působením sil [Harrison 

et al., 1999b]. Podobně jako Lafond (2007) jsme v naší studii porovnávali posturu a 

posturální test s výdrţí rovněţ projekcí dvou kamer kolmých vůči sobě. Sledovali jsme a 

hodnotili vzájemné postavení hlavy, trupu a končetin a v sagitální, frontální i transverzální 

rovině. Nálezy shiftu trupu u 118 případů (90,08%) a šikmého postavení pánve u 82 

(62,60%) poukazují na vychýlení z osy vlivem nestejného tahu šikmých břišních řetězců. 
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Současně se tyto dva znaky vyskytovaly rovněţ nejčastěji u 60,31% souboru tj. 79 

vyšetřovaných pacientů. Je otázkou, zda primárním etiopatogenetickým faktorem je tah 

jizvy a vnitřní sutury. Velmi zajímavá experimentální práce Salgada (2008) jasně 

prokázala na skupině králíků rozdíl v rezistenci tkáně, která se hojila po příčném nebo 

podélném řezu. Navíc podskupina, které sešili po longitudinálním řezu přední a zadní 

stěnu pochvy m.rectus abdominis k peritoneu ve srovnání s ostáními skupinami 

vykazovala jasně největší rezistenci v tahu. V závěru své práce shrnuje, ţe transverzální 

přerušení svalu je příčinou jeho většího oslabení, dominují  dehiscence rány, infekce a 

adheze, ve srovnání s řezem podélným [Salgado et al., 2008]. Je otázkou, zda by změna 

chirurgického postupu – sešívat přísně jednotlivé anatomické vrstvy- zmírnila dopad na 

posturu a pozdní následky po tomto typu chirurgického přístupu. Funkce svalstva břišní 

stěny je diferencovaná a pro správnou funkci je nezbytný předpoklad, aby všechny vrstvy 

po sobě klouzaly [Lewit, 2003; Lewit  et al., 2003]. Vojta dokonce uvádí (1995,101): 

„Porušená funkce ventrální muskulatury představuje větší či menší motorickou poruchu. 

Tento fakt je často patrný při civilizačních poruchách (porucha meziobratlové ploténky). Je 

důleţité vědět, ţe břišní muskulatura citlivě reaguje i na ten nejmenší nedostatek drţení 

těla“ [Vojta, 1995,101].  

Pokud je sutura vedena tak, ţe při příčném přerušení svalu jsou k sobě přišity například 

m.obliquus internus abdominis a m.transversus abdominis, je tato diferencovaná funkce 

znemoţněna a musí být někde substituována. Předpokládáme, ţe v delším časovém 

odstupu dojde k adaptaci s morfologickými důsledky. Důsledkem nesymetrického 

zapojení šikmých řetězců můţe být rovněţ alienace této oblasti do doby zpětné 

reinervace operované oblasti. Je otázkou, jestli doba reinervace, která se nevýznamně liší 

podle věku operovaného dítěte a velikostí operačního pole, můţe být etiopatogenetickým 

faktorem pro vytvoření modelu náhradní motoriky. Ve vztahu k lateralitě léze jsme 

prokázali, ţe u 46 pacientů s levostrannou lézí je přítomný shift trupu doleva v 58,69%, 

shift doprava v 41,30% případů. U 63 pacientů s pravostrannou lézí, byl přítomný shift 

trupu doprava 46,03% a doleva u 53,96% procent jedinců vyšetřovaného souboru. Není 

tedy jednoznačné vysvětlení mechanismu vzniku posunu trupu ve frontální rovině 

ve vztahu k operaci. Vzhledem k tomu, ţe nedokáţeme posoudit, jakým způsobem 

probíhala nefrektomie, resp. šití jednotlivých anatomických vrstev, je jen hypotetickou 

úvahou, zda pacienti, kteří vykazovali posun trupu na stejnou stranu jako je strana léze, 

byli omezeni vnitřní suturou ve střední části a pacienti s posunem kontralaterálním tahem 

sutury v laterální části břicha. Dle sdělení operatéra se přístup vţdy volí dle proporcí 

operovaného dítěte v průběhu operace. 
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Při kineziologické analýze hybných poruch se vyskytují určité zákonitosti, které jsou 

shodné pro většinu diagnóz. Kováčiková (1988) při sledování dětí po ICP (infantilní 

cerebrální paréze) popsala určité společné a obecné prvky narušené hybnosti. Děti 

s rozličnými typy ICP (různou etiologií) měly společné kineziologické prvky hybnosti. U 

necentrálních poruch nebývá tato porucha vyjádřena tak silně, ale pohyb například ztratí 

na své ladnosti a plynulosti provedení. V případě poruchy motoriky v době 

ontogenetického vývoje platí, ţe z podstaty centrálního řízení motoriky je narušena kvalita 

hybnosti jednotlivých segmentů vůči sobě, ve vztahu ke kvalitě provedené lokomoce i ve 

vztahu k tělesnému schématu. Toto platí i při integraci vzniklé poruchy hybného aparátu 

do tělesného schématu a následně do hybnosti i po ukončení ontogeneze. Autor dodává, 

ţe při akceptování hybné poruchy ze strany automatického řízení polohy a pohybu těla je 

primárně postiţen rozsah pohybu všech segmentů těla a s tím souvisící následná změna 

tělesného schématu [Kováčiková, 1998]. Při hodnocení kvality zapojení ventrální a 

dorzální muskulatury dokáţeme jen těţko odlišit to, zda si poruchu této koordinace nese 

jedinec z neideálního motorického vývoje během prvního roku ţivota [Beranová et al., 

1998; Kováčiková, 1998], nebo zda se obraz posturální poruchy vytvořil jako následek 

radikální terapie NFB v dětském věku. 

V předchozím výzkumném projektu, kdy jsme se zabývali pozdními následky pacientů 

léčených pro Hodgkinský lymfom, jsem se setkala s pacienty, kteří měli různě velkou jizvu 

po odstranění uzlin v nadklíčkové oblasti a/nebo oblasti krku. Ne výjimečným steskem 

pacientů bylo, ţe se jizvy na krku nemohou ani dotknout, nikdy nenosili na krku řetízek, 

šátek nebo rolák. Stejně obtíţným problémem bylo pracovat s hlubokými flexory krku, 

které se nacházely „v oblasti“ která měla jinou prioritu z pohledu vnímání tělesného 

schématu, a byla dokonce hypersenzitivní. Pacienti z recentní studie s jizvou po 

nefrektomii byli překvapeni, kdyţ byla jizva při palpaci citlivá a/nebo bolestivá a/nebo 

neposunlivá. Jizvě od doby jejího vzniku nevěnovali pozornost, ani péči. Proto jedno 

z doporučení v návrzích sekundární prevence poruch pacientů léčených pro WT byla 

edukace rodiny i samotného pacienta, jak o jizvu pečovat. 

 V době, kdy se v primárním schématu terapie hojně vyskytovala radioterapie, mohly být 

následky na svalech i této etiologie. Byl předloţen nový koncept vnímání jizevnaté 

(fibrotické) tkáně, která byla dříve pokládána za ireverzibilně změněnou a „mrtvou“ oblast. 

Poslední výzkumy poukazují na fakt, ţe fibrotizace je dynamický proces, ve kterém jsou 

zapojeny fibroblasty s dlouhodobou aktivitou jejich kontinuální remodelace [Devalia  et al., 

2008b]. Stejní autoři publikovali případovou studii, kde se pacientce po oboustranné 

mastektomii vytvořila unilaterální keloidní jizva. Pacientka podstoupila 4 roky před 
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mastektomií RT na jedné straně hrudníku a na kontralaterální straně se jí vytvořil keloid. 

Autoři předkládají úvahy o tom, ţe právě RT zde zabránila formaci keloidu [Devalia  et al., 

2008a]. Fibroblasty se u zdravé normální tkáně přechodně transformují v myofibroblasty a 

produkují a ukládají kolagen (jako elastickou komponentu tkáně). Zpětnovazebním 

systémem jsou pak myofibroblasty informovány, ţe je tkáň zahojena a zaniknou. Naopak 

u fibrotické tkáně tato zpětnovazebná regulace nebyla pozorována. V závěru práce autor 

shrnuje, ţe akutní změny ve tkáni po RT jsou časově závislé, kdeţto chronické změny 

jsou závislé na dávce záření [Devalia  et al., 2008b]. Keloidní jizvy byly u našich pacientů 

výjimečně. U některých našich pacientů jsme shledali změny na kůţi v oblasti po 

ozařování i ve smyslu hypotrofie, ojediněle byla přítomna hyperpigmentace. Mnozí 

pacienti to vnímali jako kosmetický handicap. 

Je otázkou, jaké poruchy si pacient s WT odnáší jako následek neideálního vývoje během 

prvního roku ţivota, a těch, které jsou následkem proběhlé terapie. V obojím případě je 

klíčové se na tyto poruchy zaměřit terapeuticky, přestoţe pacienti momentálně bolesti 

v pohybovém aparátu neudávají často. V našem souboru se vyskytovalo současně 

anteverzní drţení pánve a inspirační pozice hrudníku u 61 pacientů (46,56% souboru). 

Tito pacienti s inspiračním drţením hrudníku, AV postavením pánve, nesprávnou 

koordinací ventrální muskulatury jsou z biomechanického pohledu a z naší zkušenosti 

předurčeni k přetíţení zejména v oblasti dolních segmentů bederní páteře. Postavení 

hrudníku, páteře, pánve, správná koordinace břišní muskulatury a posturální funkce 

bránice jsou nezbytným předpokladem vytvoření nitrobřišního tlaku, který z ventrální 

strany podepírá (stabilizuje) páteř [Kolář, 2006]. Vzhledem k průběhu šikmých břišních 

řetězců a jejich napojení v oblasti pletence ramenního jsme vyhodnotili, u kolika pacientů 

se současně vyskytuje svalová dysbalanci v oblasti lopatek, zešikmení pánve a stranový 

posun trupu. Tento nález byl u 65 vyšetřovaných pacientů (49,62% souboru). Pacienti s jiţ 

vzniklými morfologickými změnami jsou znevýhodněni proti pacientům, kteří mají změny 

funkční. Pro obě skupiny pacientů je nutné vytvořit program individuálně volené 

fyzioterapie se snahou o integraci těch svalových souher, které byly alterovány, nebo 

noxou vyřazeny. Při poruchách tohoto typu je třeba cíleně pracovat s posturálním 

zapojením bránice, jak uvádí Kolář [Kolář et al., 2005b]. Je to funkce velmi fragilní a často 

si respirační a posturální funkce bránice konkurují. Z anatomické práce Dvořáka (2006) na 

kadaverech průkazně vyplynulo, jak úzce funkčně a morfologicky je bránice propojena 

s m.transversus abdominis. Snopce bránice, které směřují do interkostálního prostoru, 

kontinuálně přecházejí do snopců m.transversus abdominis. Makroskopicky nebyla 

nalezena ţádná přechodová vazivová oblast mezi oběma svaly. Tento výzkum názorně 
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doplňuje představy o funkční souhře mezi bránicí a m.transversus abdominis a o jejich 

neoddělitelné participaci na respiračních a posturálních dějích [Dvořák, 2006].  

Jedním z cílů práce bylo zaměřit se na posturální poruchy zjištěné aspekcí a posoudit 

jejich vztah k výsledům naměřeným na tenzometrické plošině. Tento typ vyšetření se 

v literatuře objevuje nejvíce v souvislosti s pacienty s poruchou vestibulárního aparátu 

[Allum  et al., 2003; El-Kashlan  et al., 1998], s Parkinsonovou nemocí [Adkin  et al., 2005; 

Nallegowda  et al., 2004], u osob po cévní mozkové příhodě, nebo tam, kde je porušena 

rovnováha zřejmou příčinou (poruchy rovnováhy ve starším věku, paraplegičtí pacienti, 

pacienti s CP). Studie, které se zabývají vyšetřením pacientů různých věkových skupin 

s cílem určit rizikovost pádu v závislosti na věku je mnoho [Baloh  et al., 1994; Clark et al., 

2005; de Hoon  et al., 2003; Gill et al., 2001; Mahboobin  et al., 2006; Mahboobin  et al., 

2007]. Stabilometrická plošina je vhodně pouţívána při tréninku balančních schopností 

s moţností zpětnovazebné kontroly. Pacienti s diagnózou nefroblastomu jsou sice 

skupina relativně homogenní, ale posturální poruchy nejsou tak silně vyjádřené, aby 

například při vyšetření došlo k úkroku, nebo pádu z plošiny. V literatuře jsme se snaţili 

dohledat data, která by souvisela s hodnocením posturální stability u jiných skupin 

pacientů neţ výše jmenovaných neurologických diagnóz.  

Ve studii Cambiera (2001) bylo 73 dětí ze základní školy třemi testy: modifikovaný klinický 

test pro senzorickou integraci /mCTSIB/, stoj na jedné noze /UST/, a dynamický test – 

chůze/ TW/. S těmito referenčními daty autor porovnal tři kasuistiky dětí odpovídajícího 

věku. Všechny kasuistiky odpovídaly shromáţděným referenčním hodnotám. Přestoţe 

další vyšetření patologických příčin je zásadní, lze říci, ţe objektivní data mohou podpořit 

medicínskou diagnózu a pomoci sledování vývoje poruchy posturální kontroly v mnoha 

nejrůznějších případech [Cambier  et al., 2001]. Geldhof  se věnoval výzkumu rovnováhy 

ve stoji a vyšetřil soubor 99 dětí ve věku 9-10let testy mCTSIB a LOS, a zároveň 

kontroloval spolehlivost zmíněných vyšetření. Testováním dvaceti dětí se autor snaţil 

ověřit reproducibilitu měření tím, ţe vyšetřený test v odstupu jednoho týdne zopakoval. 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC) pro 4 senzorické podmínky testu mCTSIB ukázal 

značnou aţ výbornou spolehlivost (ICC mezi 0,62-0,80). Reproducibilita mezi testem a re-

testem nebyla signifikantní v situaci pevná podloţka a zavřené oči (0,37), pro tři ostatní 

podmínky testu (0,58-0,68) byla reproducibilita dobrá. U parametrů testu LOS signifikantní 

ICC ukázal značnou aţ dobrou reproducibilitu (0,44-0,62) s výjimkou nesignifikantního 

ICC pro reakční čas. Při analýze referenčních hodnot dívky zvládly lépe všechny balanční 

parametry ve srovnání s chlapci s výjimkou reakčního času a rychlostí pohybu. Nebyl 

shledán ţádný rozdíl v rovnováţných hodnotách měřených ve stoji. Autor shrnuje, ţe data 
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naměřená na přístroji BalanceMaster® ukázala značnou aţ dobrou spolehlivost pro 

většinu posturálních parametrů u 9 a 10. letých dětí. Běţná data posturální kontroly u dětí 

v tomto věku jsou relevantní pro výzkum i v dalších klinických oblastech jako je například 

obezita, CKP nebo v souvislosti se zvyšujícím se trendem bolestí zad v mladším věku 

[Geldhof  et al., 2006] . 

Výsledky pacientů po terapii nefroblastomu jsme porovnávali s normativními daty 

(Tabulka 11 - Referenční hodnoty parametru mCTSIB (hodnoty průměrné rychlosti kyvu 

COG)). Pro vyhodnocení testu LOS jsme vybrali následující parametry: EPE – vzdálenost 

(v % LOS), kterou urazí COG při prvním pokusu dosáhnout cíl, po této vzdálenosti 

následují korektivní, opravné pohyby dostat se k cílovému bodu. Z měření vyplývá, ţe bez 

rozdílu stranové léze je distance primárního záměru pohybu (EPE) COG vţdy větší na 

stranu levou. Tento základní screening nás navedl na moţnosti dalšího výzkumu, 

podrobného kineziologického rozboru s verifikací PEMG. Další sledovaná hodnota MXE 

(Maximum Excursion) vyjadřuje nejvzdálenější polohu COG během testovacího pokusu. 

Velikost vzdálenosti mezi cílem a EPE ukazuje na přesnost předem naplánovaného 

iniciálního pohybu pokusu. Pokud je u pozdějších testů EPE více směrem k cíli, 

předpokládáme, ţe se zlepšila anticipace (feedforward) daného plánovaného pohybu. 

MXE-R (maximální exkurze pohybu doprava) u pravostranných lézí byla 91,95%, MXE-L 

(maximální exkurze pohybu doleva) u stejného souboru 91,58%. U pacientů 

s levostrannou lézí MXE-R 94,90%, MXE-L 92,11%. Data z těchto měření ukazují, ţe 

maximální moţná vzdálenost pohybu COG byla bez ohledu na stranu léze větší na 

stranu pravou. 

V testu mCTSIB jsme porovnávali hodnoty u skupin vyšetřovaných jedinců operovaných 

na pravé a na levé straně, pak tyto hodnoty ve vztahu k normativním datům. Všechny 

průměrné hodnoty byly horší oproti udávané normě pro věk 20-39 let. Zajímavým 

zjištěním byl fakt, ţe pacienti, kteří věkově spadali do zmíněné kategorie, svými výsledky 

při testu (porovnání právě Mean Comp) odpovídali kategorii věkově vyšší (40-59 let). Bylo 

by výhodné při longitudinálním sledování těchto pacientů s delším časovým odstupem 

monitorovat, zda trend zhoršených výsledků bude pokračovat ve stejném „odstupu“ od 

normy, nebo se s věkem srovná, nebo naopak zvýrazní. Můţeme v čase porovnat 

hodnotu, která vypovídá o schopnosti předplánování pohybu (pre-planned movement). 

Data měřená v pěti a víceletém odstupu od primární léčby nás neopravňují k předpovědi, 

zda bude mít pacient větší tendence k pádu či nikoliv. Pacienti jsou na svůj handicap 

posturálně velmi dobře adaptováni, pravděpodobně vzhledem k mladému věku, kdy jsou 

adaptační moţnosti vysoké. Výsledky mnoha měření totiţ ukazují, ţe pomocí 
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somatosenzorického testu (mCTSIB) lze rozlišit u starších pacientů ty, kteří budou mít 

větší tendenci k pádu od těch, kteří jsou ve stoji stabilnější, jak bylo uvedeno [Clark et al., 

2005; Wallmann, 2001]. Při srovnání statické a dynamické posturografie u mladých a 

starších zdravých jedinců vyplynulo, ţe rychlost kyvu je v průměru vyšší u starších 

vyšetřovaných osob ve srovnání s mladšími a rozdíl mezi těmito skupinami je větší u 

dynamické posturografie [Alexander et al., 1998; Baloh  et al., 1994]. Zajímavý je vztah 

výsledků měření posturální stability a bolestí zad. Na 15 vertebrogenních pacientech byly 

vyšetřeny balanční reakce, jako jsou LOS, distribuce hmotnosti těla na dolní končetiny 

v klidném stoji a A-P a M-L exkurze pohybu COG. Tato měření byla porovnána se 

skupinou 15 jedinců bez bolesti zad. Při srovnání těchto skupin se prokázalo, ţe u 

pacientů s bolestmi zad je větší A-P exkurze COG. Neprokázal se rozdíl ve 

způsobu rozloţení váhy na DKK u pacientů s a bez bolesti zad. Tato studie předesílá, ţe 

u pacientů s LBP mohou být parametry statické rovnováhy narušeny a měly by být běţně 

zahrnuty do vyšetření a terapeutického programu [Alexander et al., 1998]. Při posuzování 

distribuce zátěţe na pravou a levou dolní končetinu (Weight Bearing test) ve vzpřímeném 

stoji vyplývá, ţe u všech vyšetřovaných jedinců našeho souboru byla více zatěţována 

pravá strana v průměru 53,03% a nekoreluje se stranou léze. Distribuce hmotnosti na 

DKK je téměř ideální a vyšetřovaní mají v tomto ohledu podobné výsledky jako skupina 

zdravých jedinců v práci Tanaky (2002) Tanaka navíc poukazuje i na význam dominance 

končetiny v prostém stoji [Tanaka et al., 2002]. Při porovnání výsledků naší skupiny 

vzhledem k dominanci končetiny jedinci s  dominancí pravé ruky signifikantně více 

zatěţují pravou dolní končetinu (p˂ 0,05), mají častěji inspirační drţení hrudníku (p˂ 0,05) 

75 pravorukých inspirační drţení hrudníku má a 38 vyšetřovaných je nemá, u levorukých 

7 jedinců inspirační drţení hrudníku má versus 10 jedinců nemá. Velmi výrazný je rozdíl u 

pravorukých a levorukých při hodnocení dysbalancí v oblasti lopatek. U jedinců 

s dominancí PHK je dysbalance patrna u 97 z nich a 16 jedinců tuto dysbalanci 

nevykazuje. U 11 levorukých jedinců je dysbalance přítomna a u 6 přítomna není (p˂ 

0,05).  

Uvědomujeme si, ţe vyšetření na tenzometrické plošině má i svá úskalí a je zatíţeno 

určitou chybou měření. V ideálním případě by bylo vhodné měření opakovat. Těţko ale 

odfiltrujeme takové situace, kdy jeden pacient například cestuje z Ostravy tak, aby byl na 

lačno na krevní testy brzy ráno ve FNM, a jiný přijde z blízkého okolí. Tito dva pacienti 

neměli výchozí podmínky stejné, vzhledem k zátěţi, kterou před vyšetřeními absolvovali. 

Jiný příklad můţe být pacient, který přijde na vyšetření po nějaké svalově namáhavé práci 

(testy zdatnosti ve škole) nebo jiný, který předchozí den měl dietetický exces.  
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Při porovnání vztahů mezi daty získanými měřením na stabilometrické plošině a ostatními 

klinickými výsledky vyplynuly signifikantně lepší parametry – tedy menší MeanComp u 

mCTSIB testu u pacientů v našem souboru „starších“ (negativní pořadová, Spearmanská 

korelace, r=−0,3312, p<0,0021). Charakteristické, kromě větších výchylek COG, je 

zpoţdění posturální kontroly, poukazuje to na vulnerabilitu procesu řízení rovnováhy. U 

starších jedinců často tato porucha interferuje s kognitivními poruchami [Mahboobin  et 

al., 2006]. Cresswell  et al. (1994) ve svém výzkumu prokázali, ţe ve stoji se 

ventrodorzální titubace přenášejí na aktivitu svalstva trupu. U šesti jedinců měřili 

nitrobřišní tlak, snímali EMG aktivitu m.transversus abdominis, oba šikmé břišní svaly a 

m.rectus abdominis a povrchovými elektrodami m.errector spinae. Vychýlení hlavy a trupu 

monitorovali videosystémem. Neočekávané vychýlení trupu vpřed ukázalo zvýšení 

nitrobřišního tlaku, zvýšenou aktivitu m.transversus abdominis, mm. obliqui abdominis i 

m.rectus abdominis, a zároveň aktivitu vzpřimovače trupu. Při očekávané změně došlo ke 

zvýšení nitrobřišního tlaku před vlastním vychýlením trupu dopředu. M.transversus 

abdominis byl vţdy aktivován jako první – při očekávaném i neočekávaném vychýleni 

trupu. V závěru konstatuje, ţe zvýšení nitrobřišního tlaku slouţí ke zpevnění trupu jako 

celku a ke zvýšení jeho stability [Cresswell  et al., 1994]. Bylo by zajímavé porovnat 

svalovou aktivitu podobným způsobem jako v Cresswellově studii, zhodnotit aktivitu svalů 

při očekávaném a neočekávaném vychýlení trupu a hlavy. 

Rovněţ je prokázána negativní korelace s odstupem od ukončení léčby r=−0,2907, 

p<0,007. Prokázali jsme i statisticky významný vztah: čím vyšší odstup od léčby, tím niţší 

parametr MeanComp v mCTSIB testu. Vzhledem k jasné vazbě mezi věkem vyšetření 

pacienta a odstupem od léčby v našem souboru, toto v klinických souvislostech znamená, 

ţe ve stoji se v rámci věkového rozpětí našeho souboru posturální kontrola zlepšuje u 

„starších“ pacientů s delším odstupem od léčby, coţ je v přímém rozporu s referenčními 

populačními hodnotami, které se s věkem zhoršují. Data tedy nasvědčují tomu, ţe 

pacienti postupně zmenšují handicap ve schopnosti rychle kontrolovat změny těţiště 

vzniklé jako následky léčby WT.  Jedinci v našem souboru označeni jako „starší“ jsou 

stále v poměrně dobrém pásmu adaptability, postupně dohánějí vrstevníky do doby, kdy 

se promítne přirozeně faktor věku (genderové rozdíly) [Mahboobin  et al., 2006]. 

Skóre posturálních testů (počet kompenzačních odchylek od výchozí pozice při statické 

posturální zátěţi) má i trend pozitivně korelovat (p=0,0646) s Mean Comp mCTSIB testu, 

tedy jedním z hlavních sumárních parametrů stabilometrického vyšetření. Znamená to, ţe 

čím více kompenzačních pohybů v posturálních testech, tím horší je výsledek testu 

mCTSIB. Pacient má větší rozsah virtuálního pohybu COG (propočteného z reakční síly, 
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kterou působí pacient na plošinu ploskami) při stoji na pevné i pěnové podloţce s očima 

otevřenýma i zavřenýma. Vykazuje tedy známky zhoršené posturální kontroly. Potvrzuje 

to naši hypotézu, ţe výsledky pilotně uvedených posturálních testů (stoj na 1DK, úklon do 

strany, elevace DK v sedě na lehátku), které vyšetří fyzioterapeut, odpovídají zhoršeným 

výsledkům objektivně naměřeným na tenzometrické plošině.  

Porovnali jsme pacienty léčené radioterapií na oblast břicha versus neozařované 

pacienty. Pacientů ozařovaných na oblast břicha je 34% souboru. V době vyšetření byli 

ozařovaní v průměru o 5,3 roku starší (23,3 versus 17,0 roku) a byli diagnostikováni s 

vyšším klinickým stádiem choroby (p<0,05). Neliší se zastoupením muţů a ţen, věkem 

diagnózy, odstupem od léčby. Je obtíţné aţ vyloučené odlišit věk a vliv záření, protoţe 

starší pacienti diagnostikováni do roku 1986 byli všichni léčeni tak, ţe měli ozařované 

břicho. Z mladších pacientů byla ozařovaná jen neprostá menšina. Pacienty ozařované na 

oblast břicha častěji bolí záda (p<0,05) a klouby (p<0,05), a to přesto, ţe častěji chodili na 

rehabilitaci (p<0,001), ze stejné skupiny dokonce 76,5%. Tito pacienti mají častěji skoliózu 

(p<0,001) 73,3% z ozařovaných na abdominální oblast versus 33,0% neozařovaných. 

Ozařovaným pacientům jsme zjistili častěji stranovou dekompenzaci dle olovnice 

(p<0,001), (75,6% ozařovaní versus 46,2% neozařovaní). Stranová distribuce posturální 

dekompenzace není signifikantně odlišná u pacientů obou skupin. V obou případech je 

častější vlevo. Stranově dekompenzovaní jedinci mají signifikantně větší (p<0,05) 

procento změn obvodu hrudníku v inspiriu a exspiriu, coţ je parametr povaţovaný za 

známku pruţnosti hrudní stěny. Tento běţně pouţívaný parametr ale nevypovídá o tom, 

v jaké pozici hrudníku pacient dýchá. Je to marker kvantitativní, ale ne kvalitativní. 

Některé naznačené souvislosti se nedají jednoznačně interpretovat: například, ţe 

stranově dekompenzovaní jedinci mají menší výskyt abnormit souboru posturálních testů. 

Stranově dekompenzovaní se neliší v plicních funkcích od zbytku souboru, nemají 

signifikantně odlišné ani ostatní anamnestické údaje váţící se k postuře, zejména bolest 

zad. 

Porovnali jsme rovněţ podskupinu pacientů léčených antracyklíny (cytostatika které jsou 

spojována s kardiotoxicitou, nikoliv s poruchou plic či měkkých tkání) a těch, kteří byli 

zářeni na oblast břicha, proti těm kteří rovněţ byli léčeni antracyklíny, ale nebyli 

ozařovaní. Ozařovaní mají signifikantně menší vitální kapacitu plic (p<0,05) a větší 

(p<0,05) sklon k hyperinflaci (poměr reziduálního objemu plic k celkové plicní kapacitě) a 

to natolik, ţe průměr této podskupiny je jiţ nad 120 procenty, tedy nad hranicí, kdy je jiţ 

naznačena hyperinflace. Vliv na sumární parametry posturálních testů ani stabilometrie 

jsme neprokázali. Podskupiny se přitom neliší věkem, odstupem od operace, věkem 
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vyšetření ani pohlavím. Srovnatelné údaje jsme v literatuře nenalezli [Radvanský et al., 

2009]. 

Vztah plicních funkcí k poruchám hybného systému je v rámci celé sledované skupiny 

proti písemnictví příznivý. Příznivý nález normální velikosti plic a ukazatelů průchodnosti 

dýchacích cest prokázaný v naší studii je v písemnictví menšinový. Z prací zabývajících 

se funkčním plicním vyšetřením dlouhodobě po kombinované terapii pro nefroblastom 

[Benoist  et al., 1982; Huber et al., 1989; Lopez Andreu et al., 1999; Shaw et al., 1991; 

Thomas et al., 1983; Wohl et al., 1975] a/nebo v kombinaci se zátěţovým vyšetřením 

[Attard-Montalto et al., 1992; Jenney et al., 1994; Leopold et al., 1990] vyplývá, ţe 

abnormální plicní funkce jsou častým nálezem (aţ u 55% vyšetřených dětí 1,5 aţ 15 let po 

úspěšné kombinované léčbě [Leupold  et al., 1990]. Výjimečně bylo po kombinované 

léčbě prokázáno minimální plicní postiţení: u 12% (3/26) léčených pacientů.  

Prokázané známky plicní hyperinflace našeho souboru byly podobně v dostupné 

literatuře prokázány jen ojediněle [Shaw et al., 1991]. Autoři navrhli zajímavé vysvětlení 

popisující etiologické souvislosti jejich nálezu: zvýšení reziduálního objemu (jako 

ukazatele hyperinflace) bylo prokázáno pouze u těch dětí, které nepodstoupily ţádnou 

radioterapii. Navíc, v práci další skupiny, byla pro vznik abnormální funkce plic 

dlouhodobě po NFB prokázána nejvýznamnější etiologická souvislost s radioterapií obou 

plicních polí [Jenney et al., 1994]. Na základě našich výsledků (nepřítomnost restrikce, 

průkaz hyperinflace) a ve výše uvedené souvislosti zdůrazňujeme moţný závaţnější vliv 

starších radioterapeutických protokolů na rostoucí plíce. Dopad léčebných protokolů bez 

radioterapie plic (méně neţ 2% souboru) popsaných v prezentovaném projektu je 

minimální. Jedním z nejzajímavějších výsledků byl průkaz pozitivní korelace mezi 

vrcholovou spotřebou kyslíku (VO2peak) a hodnotou inspirační kapacity, IC (r=0,195, 

p<0,05). IC představuje reverzní (komplementární) ukazatel dynamické hyperinflace. Tato 

hyperinflace, tedy zvýšená klidová výdechová poloha nevzniká u naší skupiny pacientů 

jako následek poruchy průchodnosti dýchacích cest; hyperinflační postavení bránice a 

hrudníku vzniká jako “primární“ porucha, tedy hyperinflační postavení bránice a 

hrudníku bez poruchy průchodnosti dýchacích cest, izolovaná hyperinflace [Radvanský 

et al., 2009]. Klinický význam prokázané korelace spočívá v tom, ţe přítomná hyperinflace 

kauzálně souvisí se zátěţovou intolerancí či alespoň s alterovanou ventilační odezvou na 

zátěţ [Hruda et al., 1997]. 

Při hodnocení vztahů mezi údaji získanými z posturálních testů a ostatními daty celého 

souboru testovaných pacientů (včetně plicních funkcí) bylo zjištěno, ţe součet 
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patologických výsledků baterie posturálních testů (skóre patologie) nekoreluje ani s 

jednotlivými fyzickými a demografickými ukazateli (výška, hmotnost, BMI, věk), ale ani 

s věkem vyšetření, časovým odstupem od léčby, deklarovaným stádiem primární choroby, 

krevním tlakem v zátěţi, tepovou rezervou, špičkovou spotřebou kyslíku (VO2peak), 

ventilací v maximu vztaţenou k výšce a dechovým objemem v maximu. Skóre patologie 

však negativně koreluje s inspirační kapacitou, IC (vyjádřenou pomocí Z skóre, 

r=−0,2372; p<0,03) a celkovou plicní kapacitou, TLC (r=−0,2315; p<0,03). Výše 

prokázaný vztah lze interpretovat tak, ţe plně funkční respirační systém (především bez 

nálezu hyperinflace, tj., s normální nebo vysokou IC) vykazuje posturální charakteristiky s 

minimální patologií (tzn. malé mnoţství kompenzačních pohybů při posturálních testech 

s izometrickou výdrţí) [Radvanský et al., 2009]. Calverley (2006) sledoval ve své studii 

pacienty s CHOPN a zkoumal u nich výskyt hyperinflace. Konstatuje, ţe inspirační svaly 

jsou u pacientů s obstrukční poruchou zkrácené se sníţenou svalovou silou a v kombinaci 

s nevýhodnou pozicí bránice ztrácí ventilační pumpa svou efektivitu [Calverley, 2006]. Je 

na místě věnovat pozornost tomu, zda u pacientů bez primárního onemocnění plic 

(například pacienti po NFB) naopak zkrácením inspiračních svalů v kombinaci 

s nevýhodným postavením bránice budou alterovány plicní funkce. Některé ukazatele 

plicních funkcí- byť v mezích populační normy- povaţujeme u onemocnění postihujících 

závaţně hybný systém a tělesnou zdatnost, do určité míry za měřitelné markery 

posturálních funkcí. Tyto ukazatele jsou pouţitelné pro posouzení a verifikaci vývoje 

fyzioterapeutických parametrů. Hrudník je významně ovlivněn kombinovanou terapií NFB, 

zejména zásahem do funkce břišní stěny v  období vývoje. Normální funkce hrudníku a 

bránice souvisí s funkcí dalších částí pohybového systému, a to v bezprostředním 

sousedství i ve vzdálenějších oblastech. Proto některé statické objemy (včetně výše 

zmíněné inspirační kapacity, IC a celkové plicní kapacity, TLC) mohou být povaţovány za 

validní ukazatele řádně pracujícího respiračního systému i ve vztahu k vývoji 

rehabilitačních ukazatelů (např. před a po cílené rehabilitaci).  

Pro hodnocení vzájemného vztahu plicních funkcí, poruch hybného systému a 

tělesné zdatnosti musíme vyjít ze tří základních premis:  

 Zdatnost můţeme hodnotit pouze rámcově. Průměrná hodnota respiračního 

výměnného koeficientu (RQ, poměr vydaného oxidu uhličitého a přijatého kyslíku) 

při měření maximální spotřeby kyslíku dosahuje sice v průměru 1,095 s mediánem 

1. Počítáme-li za hodotu RQ alespoň blíţící se maximální spotřebě kyslíku 1,1 v 

maximu, pak toto kritérium nesplňuje 27 procent sobuboru a musíme tedy u nich 
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počítat výsledek pouze jako VO2peak, špičkovou submaximální hodnotu spotřeby 

kyslíku. 

 Závaţné poruchy hybného systému těţce omezující hybnost jsme nalezli u méně 

neţ pěti procent souboru. 

 Proti očekáváni jsme nalezli jen mírné poruchy plicních funkcí.  

Při detailním rozboru se asi jako nejvhodnější (vzhledem k mnoţství binárních dat 

v souboru) zdá rozdělit soubor na podskupiny podle VO2peak (zahrnuje i pacienty, kteří 

zátěţ ukončili pro nedostatek motivace před svým metabolickým maximem). Nezdatné 

jsou signifikantně častěji ţeny (p<0,001), i přesto ţe zdatnost je vyjádřena v Z skóre v 

závislosti na referenčních hodnotách pro stejně staré ţeny. Nezdatní se neliší klinickým 

stádiem, odstupem od léčby, typem léčebného protokolu ani zastoupením pacientů s 

radioterapií. Méně zdatní se od zdatných liší v těchto parametrech plicích funkcí a 

stabilometrických testů: nezdatní vykazují menší změny % obvodu hrudníku mezi 

inspiriem a exspiriem (p<0,05), menší celkové průměrné skóre stabilometrického testu 

mCTSIB (p<0.05). Toto proti našemu očekávání – svědčí spíše proti tomu, ţe hybná 

porucha je podstatnou sloţkou niţší tělesné zdatnosti. Nezdatní jedinci mají poměr 

reziduálního objemu plic k celkové plicní kapacitě v průměru 119,8 % normy, jsou blíţe 

hyperinflaci, mají menší vitální kapacitu (p<0,05), větší poměr reziduálního objemu plic k 

celkové plicní kapacitě (RV/TLC) (p<0,05) [Radvanský et al., 2009]. 

Zabývali jsme se srovnáním normovaných parametrů v Z skóre dle náleţitých norem pro 

pohlaví a věk (genderové rozdíly) a porovnávali jsme, zda se různí odchylky od normy 

proti vrstevníkům u pacientů a pacientek v dlouhodobé remisi nefroblastomu. Muţi mají 

větší inspirační kapacitu; v Z skóre vyjádřeno muţi: + 0,65 versus ţeny: + 0,08 (p<0,05). Z 

skóre vyjádřené procento jednovteřinového výdechu z vitální kapacity mají muţi 0,81 a 

ţeny 1,91 (p<0,001). Průměrná ţena v dlouhodobé remisi je tedy na hranici „patologicky 

průchozích“ plic. Muţi ale mají větší PEF v Z skóre (p<0,05). Menší průměrné procento 

hodnoty RV/TLC muţů svědčí o větším sklonu k hyperinflaci u ţen.  

Ţeny udávají častěji bolest (p<0,05), i bolest zad (p<0,05) neţ muţi. Ţeny mají méně 

často hypertenzi (p<0,01). Ţeny mají niţší Z skóre VO2peak (p<0,001) ale nesignifikantně 

niţší Z skóre VO2max. To je známka niţší motivovatelnosti ţen k maximálnímu výkonu při 

zátěţovém testu. Ţeny mají i niţší hodnoty energetického výdeje sportem a habituální 

aktivitou (METs za týden (p<0,01)). U muţů (hodnotíme-li je odděleně) mají populačně 

nadprůměrnou vitální kapacitu ti starší, s delším odstupem od léčby o v průměru 5 let, 
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brali častěji adriamycin (p<0,05), neţ muţi s vitální kapacitou podprůměrnou. Klinické 

stádium není signifikantně rozdílné pro muţe s větší a menší vitální kapacitou. Pokud 

hodnotíme soubor ţen samostatně, jsou vztahy normované vitální kapacity vyjádřeny více 

v souladu s klinickým očekáváním (větší vitální kapacita v populaci s vysokou četností 

skoliózy by měla být pozitivem). Věkový rozdíl mezi ţenami s nadnormální a podnormální 

vitální kapacitou vůbec není. Ţeny s větší (na výšku normovanou) vitální kapacitou mají 

větší BMI (p<0,001) a to jak při vyjádření v SD skóre, tak v percentilovém vyjádření. Mají 

signifikantně lepší (niţší) klinické stádium onemocnění (p<0,05). Adriamycin dostávalo 6 z 

38 ţen, které v průřezové studii dosáhly kladné Z skóre vitální kapacity, ale adriamycin 

dostávalo 14 z 32 ţen, které mají záporné Z skóre vitální kapacity (p<0,01). Výsledek je 

tedy jiný, aţ inverzní ve vztahu k adriamycinu. Ten, podávaný v relativně nízkých 

dávkách, jen u vyšších stádií a v záchranné terapii, se zdá být v našem souboru u ţen 

markerem horšího klinického průběhu se zanecháním více patologických hodnot v 

pozdních následcích. Kardiotoxicitu adriamycinu jsme přitom u našich pacientů (muţů i 

ţen) echokardiograficky vůbec neprokázali. Lze tedy říci, ţe malá vitální kapacita ţen je 

častější u klinicky závaţnějších onemocnění [Radvanský et al., 2009]. 

Domníváme se, ţe pozice a význam pohybového aparátu je ve vztahu k ostatním 

systémům reciproční. Pohybový systém nejen odráţí stav vnitřního prostředí organismu, 

ale zpětně můţe ovlivnit děje, probíhající v lidském těle. To, jak pohybový systém pracuje 

efektivně záleţí na jednoduchých biomechanických principech, ze kterých můţeme 

odvodit, ţe sval, který pracuje s kloubem v centrovaném postavení (optimálním kontaktu 

kloubních ploch), můţe pracovat ekonomicky, jeho práce nemusí být nikde substituována. 

Svaly a klouby nelze posuzovat bez centrální sloţky řízení pohybu CNS. Na všech těchto 

úrovních řízení a realizace pohybové aktivity je nutné v terapii pracovat, protoţe tyto 

sloţky jsou nezastupitelné. 
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11 ZÁVĚR 

Pacienti, kteří v dětství prodělali terapii nefroblastomu, vykazují v drţení těla určité 

asymetrie. Při hodnocení výsledků stabilometrického vyšetření jsou pacienti poměrně 

dobře kompenzováni. Nenašli jsme jednoznačné substituční manévry při posturálních 

testech vzhledem ke stranovosti léze. 

Zhodnocení hypotéz stanovených v úvodu výzkumu: 

Hypotéza č. 1: 

Byly prokázány stranové odchylky v drţení těla při vyšetření aspekcí. Nejčastěji byl 

přítomen shift trupu, zešikmení pánve. Podařilo se popsat typické posturální poruchy 

hybného systému rozvinuté během pěti a více let od ukončení kombinované léčby 

(chirurgické, chemo- a radioterapie). Hypotéza byla prokázána. 

Hypotéza č. 2 

Bylo prokázáno, ţe poruchy plicních funkcí jsou pacientů s NFB alterovány minimálně. 

Korelace mezi poruchami plicních funkcí a poruchami pohybového aparátu se prokázat 

nepodařilo. Byla prokázána izolovaná porucha hyperinflačního postavení bránice a 

hrudníku bez poruchy průchodnosti dýchacích cest. 

Hypotéza č. 3 

Přímá provázanost poruch hybného systému a zdatnosti vyšetřovaného jedince 

prokázána nebyla. 

Pacienti jsou posturálně poměrně dobře kompenzovaní, přestoţe vyrůstali 

v asymetrickém terénu. Pacienti se svým věkem nacházejí v době, kdy ještě 

předpokládáme dobré adaptační schopnosti a mechanismy. U některých pacientů se 

objevují bolesti v pohybovém aparátu, jsou většinou přechodného charakteru, nebo po 

větším zatíţení. Jednoznačně by pacienti po tomto druhu terapie NFB měli absolvovat 

rehabilitační vyšetření a terapii.  

Návrh dalších výzkumných otázek: 

 Jsou pacienti s unilaterální nefrektomií významně znevýhodněni polovičním 

mnoţstvím informací o poloze těla z graviceprotů v oblasti ledvin? 

 Byly by následky na pohybovém aparátu menší při přísném dodrţování sešívání 

jednotlivých anatomických vrstev v oblasti svalstva břišní stěny? 
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 Dojde k výrazné progresi obtíţí v hybném systému v delším odstupu od léčby ve 

srovnání s incidencí běţných vertebropatií? 

 Jsou pacienti, s touto primární diagnózou a její terapií, limitováni při uplatnění 

v civilním ţivotě? 

Smyslem této práce bylo nahlédnout na moţné souvislosti terapie a jejích důsledků pro 

hybný systém. Pokud by práce nasměrovala nebo aktualizovala cestu dalšího výzkumu, 

jak následky léčby dětských onkologických pacientů minimalizovat, její cíl by byl 

splněn. 
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12 PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA I 

Tabulka 20 - Rozdělení svalů na tonické a fázické dle Jandy, převzato z [Kolář, 2001]. 

Tonické svaly  Fázické svaly  

m.adduktor pollicis  m.abductor pollicis brevis břišní svaly 

m. flexor digiti minimi  m.opponens pollicis extenzory a zevní rotátory 
kyčelního kloubu 

mm.interossei palmares  mm.interossei dorsales m.vastus medialis et 
lateralis 

m.palmaris Lotus  m. extenzor digiti minimi abduktory kyčelního kloubu 

m. flexor digitorum 
superficialis et profundus 

 

 

m. extenzor carpi radialis 
longus et brevis 

m.gastrocnemius 

m. flexor carpi ulnaris et 
radialis 

 

 

m. extensor carpi ulnaris mm.peronei 

m. pronator teres  m. extensor digitorum m.longus colli 

m. pronator quadratus  m.abductor pollicis longus m.longus capitis 

m. biceps brachii caput 
breve 

 

 

m.abductor pollicis brevis m.rectus capitis anterior 

m.brachioradialis  m.anconeus  

m. triceps radii caput 
longum 

 

 

m. triceps brachii caput 
laterale et mediale 

 

m.subscapularis  m.teres minor  

m.pectoralis major  m.infraspinatus  

m.pectoralis minor  m.supraspinatus  

m.teres major  m.serratus anterior  

m. latissimus dorsi  m.deltoideus  

m.coracobrachialis  m. biceps brachii caput 
longum 

 

m.trapezius horní část  m.trapezius dolní část  
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PŘÍLOHA II.  Souhlas etické komise s realizací projektu 3. letého grantu 
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PŘÍLOHA III. - Informovaný souhlas pacienta 

 

Váţený pane (paní, slečno), 

Obracíme se na Vás s naléhavou prosbou, zda byste souhlasil(a) s Vaším zařazením do 
klinické studie pozdních následků onemocnění a léčby nefroblastomu, pro který jste byl(a) 
léčen(a) na Klinice dětské onkologie v Praze – Motole (dnes Klinika dětské hematologie a 
onkologie). 

Z řady zahraničních studií zabývajících se touto problematikou vyplývá, ţe z povahy léčby 
onemocnění vyplývají některá rizika pozdních zdravotních následků. Rádi bychom Vám 
provedli komplexní vyšetření a poţádali Vás o pečlivé vyplnění podrobného dotazníku. 

Vyšetření bude zahrnovat: podrobné vyšetření lékařem, fyzioterapeutem ( specialista na 
funkční poruchy pohybového ústrojí ), zatíţení v laboratoři na ergometru se záznamem 
EKG, a měřením dechových funkcí, odběr krve a vyšetření moče na širokou škálu 
parametrů,  u ţen, zářených na oblast hrudníku, i vyšetření specialistou na choroby prsů. 

 

Celý projekt, jehoţ realizace bude stát značné finanční částky, má tři cíle : 

1. sníţit na nejniţší moţnou míru pravděpodobnost, ţe závaţný stav nebyl včas 
diagnostikován a léčen 

 

2. dotazníkem se přesvědčit, ţe eventuální zdravotní obtíţe vyplývající z Vašeho 
onemocnění byly vţdy přiměřeně řešeny 
 

3. pro statistické zpracování, nutné k optimalizaci léčby a sledování těch, kteří  
nefroblastomem onemocní v budoucnu, je nezbytné, abychom vyšetřili naprostou 
většinu vyléčených pacientů. Proto Vás naléhavě prosíme, abyste se studie 
zúčastnil(a).  
 

 

Seznámil (a) jsem se s obsahem informovaného souhlasu k průřezové klinické studii a 
svým podpisem stvrzuji, ţe uvedenému textu jsem porozuměl(a) a  dávám svůj souhlas 
se zařazením své osoby do výzkumného projektu. 

 

Datum ………………………………… 

 

Podpis pacienta:………………………. 

(u nezletilého jeho zákonného zástupce) 
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 Příloha IV. Ukázka dotazníku 3DPAR zaslaného účastníkům studie 
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PŘÍLOHA V. 

Fotodokumentace – typické posturální poruchy pacienta léčeného v dětství pro WT 

 
Obrázek 29 a,b,c,d,e,f,g,h,i 
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13 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

ADL Activity of Daily Living činnosti běţného všedního dne 

A-P, AP  anterior-posteriorní 

AS Area of Support opěrná plocha 

ATC antracyklinová cytostatika 

AV anteverze 

BMI Body Mass Index 

BMS BalanceMaster System® 

BOS Base of Support opěrná báze 

CKP centrální koordinační porucha 

COG Centre of Gravity průmět společného těţiště do opěrné báze 

CRP C reaktivní protein 

dBP Diastolic Blood Pressure diastolický tlak krve 

DCL Direction Control kontrola provedení pohybu 

DK,DKK dolní končetina, končetiny 

EBM evidence based medicine 

EC eyes close oči zavřené 

EO eyes open oči otevřené 

EPE, EPE-R, EPE-L Endpoint Excursion  konečná distance primárního pokusu 
dosáhnout cíl 

FEV1 Forced Expiratory Volume in the first sekond objem vzduchu usilovně 
vydechnutý za 1s 

FRC Functional Residual Capaciyt funkční reziduální kapacita 

FVC Forced Expiratory Vital capacity 

HDL High Density Lipoprotein 

HK,HKK horní končetina, končetiny 

HL homolaterální, stejnostranný 

HR heart rate tepová frekvence 

CHOPN chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc 

IC Inspiratory Capacity inspirační kapacita 
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ICC Intraclass Correlation Coefficient 

ICP infantilní cerebrální paréza 

ICHS ischemická choroba srdeční 

KDO Klinika dětské onkologie 

KL kontralaterální 

KVS kardiovaskulární 

LBNP Lower body negative pressure negativní tlak v dolní polovině těla 

LBPP Lower body positive pressure pozitivní tlak v dolní polovině těla 

LDL Low Density Lipoprotein 

LOS Limits of Stability 

mCTSIB Modified Clinical Sensory Integration Balance test  modifikovaný klinický 
senzorický balanční test 

MET metabolický ekvivalent 

M-L medio-laterální 

MSM myoskeletální medicína 

MVL Movement Velocity rychlost pohybu 

MXE, MXE-R, MXE-L  Maximal Excursion maximální rozsah pohybu 

NFB nefroblastom 

NK natural killers NK buňky 

NWTS National Wilms Tumor Study 

PA pohybová aktivita 

PV paravertebrální 

RL reflexní lokomoce 

RT radioterapie 

RTG rentgen, rentgenový snímek 

RTi reakční čas 

RV reziduální objem plic 

sBP Systolic Blood Pressure systolický tlak krve 

SF systolická funkce 

SIOP Society of Paediatric Oncology  

SW software 
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Th hrudní 

ThL thorakolumbální 

TK tlak krve 

TLC Total Lung Capacity maximální objem plic 

TP transperitoneální přístup 

WB Weight Bering  přenos váhy 

WT Wilmsův tumor 
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