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Abstrakt 

 Duchennova svalová dystrofie je progresivní svalové onemocnění, které je 

doposud nevyléčitelné. Onemocnění ovlivňuje všechny systémy v těle a je proto potřeba 

komplexní přístup. Projevuje se jiţ v dětském věku svalovou slabostí. V průběhu času 

dochází k posturálním a respiračním změnám, které ovlivňují drţení těla a funkci 

dýchacího systému. V závislosti na změnách těchto funkcí dochází k určitým 

komplikacím. Mezi tyto komplikace řadíme špatný stereotyp chůze, deformity páteře 

jako je skolióza, špatný stereotyp dýchání vedoucí k ovlivnění vitální funkce plic a 

mnoho dalších. Tyto komplikace jsou přítomny v určitém časovém sledu a můţeme je 

přiřadit k určitému věku pacienta. Tato diplomová práce je zaměřena na sledování 

posturálních a respiračních funkcí u těchto pacientů. Práce se věnuje hodnocení těchto 

změn, kdy k nim dochází a ve kterém věku pacienta. Pacienti jsou rehabilitováni celý 

ţivot a fyzioterapie je nedílnou součásti léčby. Dále se práce věnuje moţnosti operační 

léčby skolióz. Součástí práce je také dotazník, zaměřený na rehabilitaci a fyzioterapii 

pacientů.  
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Abstract 

 Duchenne muscular dystrophy is a progressive muscle disease that is still 

incurable. The disease affects all systems in the body and is therefore a need for a 

comprehensive approach. It manifests itself in childhood muscle weakness. Over time, 

there is a postural and respiratory changes affecting posture and the respiratory system. 

Depending on the changes of these functions leads to certain complications. Among 

these complications rank poorly stereotype walk, spinal deformities such as scoliosis, 

bad stereotype affect breathing, leading to vital lung function and many more. These 

complications are present in a particular time sequence and can be assigned to a specific 

patient age. This thesis is focused on the monitoring of postural and respiratory function 

in these patients. The work is the evaluation of these changes when they occur and in 

which the patient's age. Patients are rehabilitated life and physiotherapy is an integral 

part of treatment. It focuses possibilities of surgical treatment of scoliosis. The work 

also includes a questionnaire aimed at rehabilitation and physical therapy patients. 
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2 SEZNAM ZKRATEK 

 

DMD  Duchennova muskulární dystrofie 

Tzv.  takzvaně 

m.  musculus (sval) 

ALT  alanin aminotransferáza 

AST  asparát aminotransferáza 

CNS  centrální nervová soustava 

DGC  dystrofin-glykoproteinový komplex 

ATP  adenosintrifosfát 

LTV  léčebná tělesná výchova 

mm.  musculi (svaly) 

HSSP  hluboký stabilizační systém páteře 

PEP  positive expiratory preasure (pozitivní výdechový přetlak) 

Atd.  a tak dále 

DKK  dolní končetiny 

HKK  horní končetiny 

DK  dolní končetina 

HK  horní končetina 

CK  kreatinkináza 

FVC  forced vital capacity (usilovná vitální kapacita) 

RA  rodinná anamnéza 

OA  osobní anamnéza   

NO  nynější onemocnění 

AA  alergická anamnéza 

SA  sociální anamnéza 

EA  epidemiologická anamnéza 

FA  farmakologická anamnéza 

PMV  psychomotorický vývoj 
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3 ÚVOD 

Diplomovou práci na téma sledování posturálních a respiračních funkcí u 

nemocných s DMD jsem si vybrala jako pokračování v tématu bakalářské práce. Tato 

práce spíše předchází mojí bakalářskou práci, která pojednávala o respirační 

fyzioterapii. Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení respiračních funkcí 

v závislosti na funkcích posturálních. Jedná se tedy o to, jak se postupem času mění 

z hlediska kineziologie pacienti s DMD a kdy dochází k ovlivnění respiračního systému. 

DMD je progresivní onemocnění, kde díky svalové slabosti dochází k různým 

komplikacím. Mezi tyto komplikace můţeme zařadit kontraktury, skoliózu, fraktury 

obratlů a mnoho jiných. Důleţité je však, ţe jakákoliv změna drţení těla a tedy 

posturální funkce má vliv na změnu funkce respiračního systému. Dochází nejprve ke 

špatnému stereotypu dýchání a končí to většinou těţce redukovanou vitální kapacitou 

plic. 

Tito pacienti jsou celoţivotně rehabilitováni a přístup k nim musí být komplexní. 

Nedílnou součástí zdravotní rehabilitace je fyzioterapie, kterou pacienti navštěvují 

pravidelně a pokračují s ní i v domácím prostředí. Rodiče a blízcí příbuzní jsou 

neodmyslitelnou součástí rehabilitace těchto pacientů. Přispívají tak nejvíce ke sníţení 

progrese tohoto onemocnění. 

„Není těţké milovat dítě zdravé a krásné, avšak jen velká láska se dovede sklonit k 

dítěti postiţenému.― (neznámý autor) 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Definice Duchennovy svalové dystrofie 

Duchenneova muskulární dystrofie patří do skupiny onemocnění kosterního 

svalstva, kterým říkáme tzv. myopatie. Jsou způsobeny primárním postiţením buněk 

kosterních svalů a jsou geneticky vázané na X-chromozóm. Toto onemocnění nastává v 

důsledku mutací (hlavně delecí) dystrofinového genu, které vedou k chybění nebo vadě 

v proteinu dystrofinu, jehoţ následkem je progresivní degenerace svalů. Způsobují tedy 

atrofii kosterního svalstva a s tím související sniţování svalové síly.  

DMD postihuje 1 z 3500 – 6000 ţivě narozených chlapců a diagnostikování jsou 

jiţ do 5. roku věku, kdy jejich fyzické schopnosti se jiţ značně odlišují od vrstevníků. 

Klasifikace svalových onemocnění se liší podle různých autorů: dle Bednaříka (2001) je 

rozděleno do pěti skupin: svalové dystrofie, myotonická onemocnění, zánětlivá svalová 

onemocnění, endokrinní a metabolické myopatie a tzv. „the floppy infant syndrome―, a 

dle Maříkové (2004) je rozdělení myopatií zaloţeno na vlastnostech molekulárního 

defektu, a proto myopatie dělí na svalové dystrofie, kongenitální muskulární dystrofie, 

kongenitální myopatie a myotonické dystrofie.  

Nejvýznamnější skupinu svalových dystrofií tvoří dystrofinopatie, které jsou 

způsobené mutací genu pro syntézu strukturálního proteinu svalu – dystrofinu. Patří sem 

Duchenneova a Beckerova muskulární dystrofie, syndrom křečí a X-vázaná dilatační 

kardiomyopatie (Maříková, 2004). DMD patří mezi nejčastější a nejzávaznější formu, 

která tvoří přibliţně 85% všech dystrofinopatií. DMD se začíná projevovat v dětství 

postiţením pletencového svalstva a později se přidávají i další kosterní svaly, nakonec 

kolem 10. roku věku se děti stávají imobilními a později nastává smrt v důsledku 

respiračního či srdečního selhání (Jedlička, Keller aj., 2005). 

4.2 Etiologie DMD 

DMD se vyskytuje z 99,9% u chlapců, ale v ojedinělých případech se můţe 

vyskytnout i u dívky. Příčinou tohoto onemocnění je genetická mutace, coţ je změna 

genetického materiálu, která vzniká nepřesnou replikací a defektní reparací DNA 

(Maříková, 2004). Toto onemocnění nastává v důsledku mutací dystrofinového genu. 

Mutace vedou k chybění nebo vadě v proteinu dystrofinu, coţ je největší gen z 30000 

genů, které kódují tvorbu bílkovin.  
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Dystrofin slouţí v membráně svalové buňky jako odolný element, který chrání 

před porušením mechanickými silami a to jak při excentrické tak koncentrické 

kontrakci. Dystrofin je umístěn jak v sarkolemě a v mezibuněčné hmotě bazální 

membrány, která obklopuje svalové vlákno, tak v kontraktilním aparátu svalové buňky. 

Pokud dystrofin chybí nebo je ho nedostatek, pak jsou svalové buňky více náchylné 

k poškození nadměrnými mechanickými silami. Pro lokalizaci dystrofinu, je umístěn na 

krátkém raménku chromozomu X na lokusu Xp21, a pro svou velikost je náchylný ke 

spontánním mutacím.  

U DMD způsobují mutace posun čtecího rámce a předčasně ukončují translaci. 

Tím dochází k tvorbě zkrácené molekuly dystrofinu, které chybí karboxyterminální 

domény, jeţ spojují subsarkolemální cytoskelet s intracelulární matrix. Díky tomu 

dochází k instabilitě svalové membrány, ta se rozpadá a způsobuje nekrózu svalových 

vláken. Tohle vše je ještě doprovázeno zvýšení svalových enzymů v séru (Bednařík, 

2001; Maříková, 2004; Kaňkovský, Herzig aj., 2007; Vondráček, Petrásková, 2007; 

Macintosh, 2008; Kumar, Clark, 2009; Rowland, Pedley, 2010). 

4.3 Dědičnost a její vliv 

Duchenneova svalová dystrofie je choroba s gonozomálně recesivní dědičností vázanou 

na pohlavní chromozom X. Přenáší se přes fenotypicky zdravé ţeny přenašečky, které 

jsou nositelkami defektní mutované alely (Bednařík, 2001). Při familiárním výskytu se 

typicky jedná o přenos vázaný na X-chromozom. Případy choroby se sporadickým 

výskytem mohou být způsobené nově vzniklými mutacemi jak u matky, tak i u plodu. 

„Asi třetina případů je zdánlivě sporadických, kdy je patologický gen přenášen 

inaparentně přes řadu generací― (Kaňkovský, Herzig aj., 2007).  

Riziko pro sourozence postiţeného jedince závisí na tom, zda matka je, nebo 

není přenašečka. Ţena, která má potomka s DMD a dalšího takového příbuzného z 

matčiny strany, je jistou přenašečkou. Podle principů gonozomálně recesivní dědičnosti 

je riziko přenosu mutovaného genu na potomky obou pohlaví 50%. Tedy, polovina 

muţských potomků onemocní, polovina zůstává zdravá. Z ţenského potomstva je 

polovina přenašeček a polovina má fyziologickou genetickou výbavu (Kaňkovský, 

Herzig aj., 2007). Riziko pro potomky postiţeného muţe závisí na jeho reprodukčních 

schopnostech. Muţi s Duchenneovou svalovou dystrofií se nereprodukují. Většinou 

umírají před dosaţením reprodukčního věku, nebo jsou sterilní (Maříková, 2004). 
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4.4 Klinické projevy 

Společnou příčinou myopatií je primární myogenní léze a nejdůleţitějším 

společným bodem je především sníţení svalové síly. U jednotlivých svalových 

onemocnění mohou být postiţeny různé svalové skupiny, ale klinický obraz bývá 

podobný. Takto postiţení jedinci mají většinou výrazněji oslabené proximální svalstvo s 

převahou na dolních končetinách.  

U většiny svalových onemocnění je přítomen tzv. myopatický syndrom, který je 

následkem svalové slabosti v oblasti pánevního pletence, stehen a břišních svalů. 

Dochází k anteverzi pánve a zvýšení bederní lordózy. Oslabením musculus (m.) 

quadriceps femoris a extenzorové skupiny kyčelního kloubu vzniká tzv. Gowersovo 

znamení (neboli myopatický šplh), kdy si pacienti při zvedání ze dřepu musí pomoci 

horními končetinami, kterými se odtlačují od stehen a takto „vyšplhají― do vzpřímené 

polohy. M.gluteus medius je hlavním laterálním stabilizátorem pánve a je dalším 

svalem, který oslabuje. Při stoji na jedné dolní končetině oslabením právě m.gluteus 

medius dochází k poklesu pánve na straně švihové dolní končetiny. Toto oslabení má v 

klinickém obraze za následek pozitivní Trendelenburgovo znamení a typickou 

myopatickou kolébavou chůzi, která je také označována jako „kachní chůze―. (Kolář et 

al., 2009)  

Můţe se rozvinout kyfoskolióza páteře, která se zvětšuje nejen věkem, ale i 

ztrátou schopnosti stoje a chůze. U pacientů s touto diagnózou se v důsledku 

kontraktury lýtkových svalů na noze nejčastěji vytvářejí deformity typu pes equinus 

nebo pes excavatus s kladívkovou deformitou prstů. Zjišťuje se sníţení šlachově-

svalových reflexů a také sníţení aţ vyhasnutí idiomuskulární dráţdivosti. Poruchy čití 

nejsou přítomny, protoţe periferní nervový systém není poškozen, ale je přítomna 

zvýšená hladina svalových enzymů v séru (Kaňkovský, Herzig aj., 2007). 

U novorozenců nevidíme ţádné příznaky onemocnění, ale uţ v průběhu 

dětského vývoje a růstu můţeme pozorovat opoţdění motorického vývoje. Na začátku 

to můţou být zřídka maligní hypertermie, ale častěji se vyskytuje vzestup enzymů ALT 

a AST v séru, coţ často vede k podezření na jaterní onemocnění. Rozdíl mezi jaterním a 

svalovým onemocněním však ukazuje velmi zvýšená hladina kreatinkinázy (Niessen, 

Janda, 1996). 

K manifestaci dochází ve 2. - 5. roce, kdy je postiţena jiţ více jak polovina 

svalových buněk. Nejprve se objevuje hypertrofie lýtek, kdy dochází ke zvětšování 
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objemu svalových vláken, a poté pseudohypertrofie, kdy jsou atrofická vlákna 

nahrazena tukovou či vazivovou tkání (Bednařík, 2001; Kolář, 2009; Kumar, Clark, 

2009). 

Kolem 5. roku dochází k oslabení kořenových svalů dolních končetin a vyskytují 

se tedy potíţe s chůzí, hlavně s chůzí do schodů. Dítě není schopno vyskočit, často padá 

a později není schopno běhat a působí nemotorně. Děti mají problém zvednout ruce nad 

hlavu a se sniţováním stability se mění jejich drţení těla. 

Mezi 8. – 10. rokem se začínají objevovat kontraktury, které začínají na 

Achillově šlaše, proto děti chodí po špičkách. Kontraktury omezují hybnost a postupují 

od hlezenního kloubu přes flexory kolene aţ ke kyčelnímu kloubu. Pro kontraktury je 

typický pruţný elastický odpor při pasivním pohybu za současného narůstání napětí 

svalu a šlachy (Petrásková, 2007). 

V 10. letech se svalová slabost objevuje i na horních končetinách a na hrudníku 

(dýchací a šíjové svaly). Ve 12 letech se děti s tímto onemocněním stávají imobilními a 

jsou závislí na invalidním vozíku. 

4.5 Anatomie a fyziologie kosterního svalstva 

4.5.1 Anatomie kosterního svalstva 

 Aktivním pohybovým aparátem u člověka je svalová soustava, která je 

kontrolována nervovým systémem. Svaly jsou funkční sloţkou tohoto aparátu a jsou 

pevné a elastické. Jejich dráţdivost a schopnost reagovat na podnět tvoří základní 

funkci a tím je kontrakce. Ke kontrakci dochází na základě nervového podnětu a reakce 

je dvojího typu: izometrická a izotonická. Izometrická kontrakce je stah svalu, při 

kterém se nemění jeho délka, ale vnitřní napětí. Izotonická kontrakce je kontrakce, při 

které se nemění jeho napětí, to zůstává stejné, ale mění se jeho délka. Izotonická reakce 

můţe být excentrická či koncentrická, přičemţ při excentrické kontrakci se sval 

prodluţuje a při koncentrické kontrakci se sval zkracuje. Senzitivní signály jsou ve 

svalech zajištěny pomocí svalových vřetýnek a šlachových tělísek. Sval je důleţitou 

součástí i při termoregulaci, kdy se svalovou prací uvolňuje určité mnoţství tepla. Ve 

svalech je svalový tonus, který je reflexně udrţuje v určitém stálém napětí a tím 

zajišťuje vzpřímený stoj a správné drţení částí těla (Čihák, 2001). 

 Sval tvoří kontraktilní jednotky – příčně pruhovaná svalová vlákna. Svalová 

vlákna jsou obalena ve vazivu a sdruţují se do snopečků, dále do snopců a celý sval je 
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tak pomocí vaziva upnut ke kosti v místě svalového úponu. Ke svalům patří kromě 

fascií, šlachové pochvy a tíhových váčků také cévy a nervy, které zásobují svalovou 

tkáň a do svalu vstupují v místě zvaném svalový hilus (Čech, 2004). 

 Máme tři typy nervových vláken, která vstupují do svalu a tím jsou vlákna 

motorická, senzitivní a autonomní. Motorická vlákna vedou podněty s mozkového 

kmene a míchy pomocí motoneuronu aţ ke svalu k tzv. nervosvalové motorické 

ploténce. Myotom je část svalu, která je zásobena jedním míšním segmentem, jinak je 

většina svalů plurisegmentálních, tedy jeden sval je zásoben motoneurony, které jsou 

umístěny ve více míšních segmentech. O síle kontrakce a změně svalového napětí nás 

informují specializované receptory (svalová vřeténka a Golgiho šlachová tělíska), které 

vedou pomocí senzitivní nervových vláken informace do CNS. Poslední skupina 

autonomních nervů nás informuje o průsvitu cév a reguluje jejich průsvit, čili i průtok 

krve ve svalu a slouţí tedy k inervaci stěn cév (Bednařík, 2001; Čech 2004). 

 Základní strukturální a funkční jednotkou svalu je svalové vlákno. Na povrchu 

svalových vláken je membrána (sarkolema) odpovídající svoji strukturou buněčné 

membráně. Sarkolema se kolmo vychlipuje v podobě úzkých trubiček, označovaných 

jako T-tubuly, které slouţí k přenosu akčních potenciálů ze sarkolemy do nitra 

svalového vlákna. V cytoplazmě, sarkoplazmě svalového vlákna jsou kromě desítek 

jader, svalového barviva myoglobinu a dalších buněčných organel (mitochondrie, 

sarkoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, buněčné inkluze), uloţena podélně 

orientovaná vlákénka, myofibrily. Kolem myofibril jsou početné systémy podélně i 

příčně orientovaných trubic endoplazmatického (sarkoplazmatického) retikula. V 

systému těchto trubic je vysoká koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů, které jsou 

nezbytné pro realizaci svalové kontrakce. (Čihák 2001, Naňka 2009) 

 Na myofibrilách je ve světelném mikroskopu vidět střídání světlých a tmavých 

úseků. Tmavé (anizotropní, dvojlomné, tzv. A úseky) se střídají se světlými 

(izotropními  jednolomnými, I úseky. Proto je celé svalové vlákno v mikroskopu jakoby 

ţíhané, tj. příčně pruhované. Kaţdý izotropní úsek je rozdělen tenkou ploténkou 

(telofragmou), tzv. Z - linií. Úsek myofibrily mezi dvěma Z - liniemi  se nazývá  

sarkoméra. Sarkoméry  se skládají z řady typů submikroskopických myofilament. 

Kontrakci  sarkoméry  (tedy i kontrakce svalu) realizují dvě bílkoviny: myozin a aktin.  

Pruţnost sarkoméry  podmiňují další dvě bílkoviny:  titin  a  nebulin. Dále myofibrila 

obsahuje troponin a tropomyozin – regulační proteiny a desmin a vimentin – fixační 

bílkoviny. Konce aktinových a myozinových filament se částečně překrývají (Bednařík, 
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2001; Čech, 2004). Podle vlastností rozlišujeme svalová vlákna do tří typů: typ 1, typ 

2A, typ 2B. Typ 1 jsou svalová vlákna pomalá, protoţe jsou vybavena k pomalejší 

kontrakci (mají hodně myoglobinu a mitochondrií, ale méně myofibril) a jsou odolná 

vůči únavě. Typ 2A představuje vlákna rychlá, provádějí teda rychlé krátké kontrakce a 

jejich unavitelnost je malá. 2B mají málo myoglobinu a hodně myofibril, takţe 

umoţňují provedení rychlé kontrakce s maximální silou. Jsou tedy málo odolná vůči 

únavě (Čech 2004). 

 Zastoupení jednotlivých typů vláken je určeno funkční specializací určitého 

svalu a liší se téţ druhem pohybové aktivity. Cvičením je moţné ovlivnit především 

diferenciaci směrem k vytrvalosti a větší odolnosti vůči únavě, které jsou zastoupeny 

vlákny typu 1. V důsledku dlouhodobé inaktivity atrofují nejprve vlákna 2. typu, a proto 

se u DMD častěji vyskytuje atrofie svalových vláken typu 2, neţ vláken typu 1 

(Bednařík, 2001). 

4.5.2 Svalové proteiny 

 Mezi důleţité komponenty svalové membrány patří proteinové komplexy, které 

zde zajišťuji sloţité děje. Nejdůleţitějším je dystrofin-glykoproteinový komplex, který 

udrţuje stabilitu svalové membrány. Skládá se z glykoproteinového komplexu 

(dystroglykanový a sarkoglykanový), cytoplazmatického komplexu (syntrofinový) a 

ostatních proteinů – dystrofin, sarkospan, F-aktin, kaveolin-3 a neuronální syntáza 

oxidu dusnatého. Typy dystrofií můţeme rozlišit právě díky defektu, který se nachází 

v jedné z těchto komponent. DGC tvoří vazbu k extracelulární matrix pomocí lamininu 

a k intracelulárnímu aktinovému cytoskeletu prostřednictvím dystrofinu.  

Vyskytuje se samozřejmě nejen v kosterních svalech, ale také v hladké 

svalovině, v mozku a ve svalovině srdeční, ale jeho sloţení je rozdílné. Tak například 

v mozku se nachází dystrofin ve třech oblastech – v cortexu, v cerebellu a 

v hippokampu. Je pravděpodobné, ţe u postiţených DMD můţe být v mozku sníţená 

hladina beta-dystrobrevinu (protein v interakci s dystrofinem), podobně jako hladina 

dystrofinu v dystrofickém svalu. Znamená to tedy, ţe pokud by bylo sníţené mnoţství 

dystrofinu v cortexu zasáhne to řídící a integrační centrum, pokud v cerebellu, byla by 

zhoršená koordinace pohybů a narušená rovnováha a pokud v hippokampu, bylo by 

narušeno mozkové centrum pro učení a paměť (Maříková, 2004; Vondráček, 

Petrásková, 2007). 
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5% membránových proteinů tvoří právě dystrofin a u DMD znamená tento 

deficit 90% redukci s ním asociovaných proteinů. Dystrofin se nachází na vnitřní straně 

sarkolemy a je to vláknitá bílkovina, jejíţ funkce ještě není dosud známá. S největší 

pravděpodobností spojuje intracelulární cytoskelet se sarkolemou a stabilizuje svalovou 

membránu během kontrakce a relaxace svalu (Maříková, 2004).   

4.5.3 Fyziologie kosterního svalstva 

 Svalová kontrakce probíhá mezi aktinem a myozinem, kde se mění chemická 

energie obsaţená v ATP na mechanickou práci (Nečas aj., 2009). Na nervosvalové 

ploténce probíhá přenos vzruchu z motorického neuronu na svalové vlákno. 

K depolarizaci pak dochází uvolněním acetylcholinu, který se naváţe na receptory 

v sarkolemě a akční potenciál se pak šíří přes T-tubuly na membránu 

sarkoplazmatického retikula, přičemţ dochází k otevření vápenatých iontových kanálů a 

ionty pak směřují do sarkoplazmy.  V sarkoplazmě se ionty naváţou na troponin-C a 

tropomyosin tak ztratí inhibiční vliv na aktin a myozin a dochází k odhalení vazebných 

míst na aktinu. Aktinová filamenta se tak mohou zasunout mezi ty myozinová filamenta 

a posuvným mechanismem tak dochází ke svalové kontrakci.  

Ke svalové kontrakci je potřeba energie, která vzniká štěpením ATP hlavicemi 

myozinu. Pokud je dostatek ATP, tak se hlavice oddělí a posune se na další vazebné 

místo a vše se opakuje. Po dokončení depolarizace dochází k relaxaci svalového vlákna 

a vápenaté ionty jsou odčerpány ze sarkoplazmy zpět do sarkoplazmatického retikula. 

Při kontrakci se délka aktinových a myozinových filament nemění, je stejná jako u 

relaxovaného svalu (Bednařík, 2001; Nečas aj., 2009). Kromě ATP sval vyuţívá ještě 

další zdroje energie a tím jsou kreatinfosfát, dále pak odbourávání volných mastných 

kyselin, glukózy a glykogenu (Trojan, 2003; Nečas aj., 2009). 

4.6 Svaly u DMD 

 U DMD dochází díky nedokonalé regeneraci k degeneraci svalových vláken a 

postupné náhradě vazivovou či tukovou tkání. Vedle vláken hypertrofických můţeme 

vidět i vlákna nekrotická a v důsledku zvýšeného zániku svalových vláken se objem 

svalu zmenšuje, ale díky nahromadění tuku a pojivové tkáně nastává v konečném 

důsledku zvětšení, tzv. pseudohypertrofie. Celkově je však síla svalu velmi malá 

(Muntau, 2009). 
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 Stabilitu a odolnost vůči porušení mechanickými silami při excentrické či 

koncentrické kontrakci svalu zajišťuje právě dystrofin. V důsledku jeho deficitu pak 

dochází ke zvýšené náchylnosti svalových buněk k poškození, především pokud jsou 

vystaveny nadměrné mechanické zátěţi. Nejvíce je sval poškozen, pokud je ve stavu 

kontrakce násilně protaţen (Nečas aj., 2009). 

 Zvýšená koncentrace vápenatých iontu ve svalu díky nedostatku dystrofinu, 

způsobuje zvýšenou produkci kyslíkových radikálů, zároveň je oslabena membrána 

svalového vlákna a dochází tak k prasklinám. Odumření svalových buněk nastává díky 

průniku vápenatých iontu přes tyto trhliny svalového vlákna. S odumřelou buňkou pak 

makrofágy odstraní i část tkáně kolem (Vondráček, Petrásková, 2007). 

 V 6. měsících je dán počet svalových vláken, poté se zvyšuje uţ jen jejich 

objem, ale počet zůstává jiţ stejný. V dospělosti se sval hojí vazivovou jizvou, která 

není schopná kontrakce, sval je tedy defektní. Můţeme tedy říci, ţe čím jsme starší, tím 

je schopnost regenerace svalového vlákna horší. Myocyty vznikají diferenciací 

satelitních buněk, které jsou uloţené ve vazivu kosterního svalstva, nebo z poškozených 

vláken, která mají ještě zachována jádra a sarkoplazmu. Vše je ovlivněno růstovým 

faktorem, který je velmi podobný inzulínu a proces stimuluje, nebo myostatinem, který 

proces inhibuje. Myostatin je tvořen ve svalových vláknech a transportován do krve, 

kde tlumí růst a sniţuje počet svalových vláken (Bednařík, 2001; Nečas aj., 2009). 

4.7 Změny v oblasti kineziologie u DMD 

U pacientů s DMD vidíme stoj na špičkách. Je to způsobené díky potřebě 

posunout těţiště dopředu, čili dochází ke zkrácení vzdálenosti mezi hlavičkami 

metatarsů a kotníku. Noha je v equinozním postavení díky zkrácení Achillovy šlachy a 

spolu s přenesením těţiště dopředu do oblasti hlaviček metatarsů se sune i vektor zátěţe. 

Právě tímto přesunem vektoru zátěţe stojné dolní končetiny do blízkosti osy kolenního 

kloubu, se sniţují nároky na práci m. quadriceps femoris. Nestabilita celého těla je pak 

kompenzována širokou stojnou bází, která má vliv na rozvoj kontraktury m. tensor 

fasciae latae. Následně dochází k zevní rotaci tibie a změně vzájemného postavení 

hlezenního a kolenního kloubu. Mm. peronei oslabují dříve neţ m. tibialis posterior, a 

proto má noha charakteristické equinovarozní postavení (Vacek, 2003). 

Zvýšení anteverze pánve je způsobeno potřebou přesunout těţiště stojné dolní 

končetiny před osu kolene. K této anteverzi dochází díky zmenšení rozsahu extenze v 

kyčelním kloubu a svůj díl na tom má téţ m. quadriceps femoris, který je oslabený a 
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zmenšují se tedy na něho nároky, přičemţ dochází k destabilitě kolene. Oslabením m. 

quadriceps tak dochází nejen k anteverzi pánve, ale společně s progredujícím zkrácením 

šlachy m. triceps surrae, také k rozvoji equionovarozního postavení nohy (Vacek, 

2003). 

Pro DMD pacienty je typická kolébavá (myopatická) chůze. Ta vzniká 

oslabením m. gluteus maximus, který posouvá vektor zátěţe do osy či za osu kyčelního 

kloubu, a m. gluteus medius, který je hlavním laterálním stabilizátorem pánve. Pacienti 

pak musí kompenzovat slabost těchto dvou svalů větší laterální výchylkou trupu a 

současnou abdukcí stejnostranné horní končetiny (Vacek, 2003). 

Bederní hyperlordóza vzniká jako kompenzační mechanismus, který udrţuje těţiště 

těla za osou kyčelních kloubů. Díky tomu se sniţují nároky na svalovou práci, která je 

nutná k zamezení pádu trupu dopředu. Bederní páteř se tak díky přenosu hmotnosti těla 

dopředu a zvýšenými nároky na pohyb stává nestabilní (Vacek, 2003). 

Důsledkem nestability a uzamčení v bederní lordóze se objevuje dokonce uţ i u 

stojícího pacienta s DMD skolióza, i kdyţ v menší míře. Při extenzi jsou facetové 

klouby bederní páteře drţeny ve stabilním postavení proti laterálním výchylkám. 

Kyfóza spojená se sezením pak tyto facetové klouby odemyká a je důvodem rychlé 

progrese skoliózy při ztrátě schopnosti samostatné chůze a nutností usednout na vozík 

(Vacek, 2003). 

4.7.1 Kyfoskolióza 

Z předchozího odstavce vyplývá, ţe pokud pacient ztrácí schopnost stoje a chůze a 

většinu času tráví vsedě např. na vozíku, dochází u něj k rozvoji výraznějších změn 

statiky páteře. Někteří autoři spojují dle statistického hodnocení některých studií rozvoj 

skoliózy u nemocných s DMD spíše s věkem, neţ se změnami lokomoce. Obecně 

můţeme říci, ţe uvolnění bederní páteře při posazení, kyfotizace a úbytek svalové síly a 

trofiky trupového svalstva, urychluje rozvoj deformity páteře. Je velmi důleţité, aby 

v tomto případě lékař či fyzioterapeut sledoval rozvoj slabosti trupového svalstva čili 

stabilizátorů trupu, aby byly včas zachyceny první známky deformity páteře a byla včas 

udělána její stabilizace. Konzervativním řešením jsou fixující pásy připevněné k vozíku, 

spolupráce s protetikem, který je schopen zhotovit korzet. Korzet by měl minimalizovat 

poruch statiky a přispět k lepšímu komfortu pacienta. Právě při prvních známkách 

deformity páteře, by se měla zaměřit pozornost na respirační fyzioterapii, protoţe právě 

deformita páteře jako je skolióza sniţuje objem dutiny hrudní, coţ vede k poklesu 
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dechové výkonnosti a tedy k tzv. dechové insuficienci. K terapii skoliózy řadíme 

analytické postupy a komplexní techniky LTV. Mezi analytické postupy řadíme 

protahování zkracujících se svalů a facilitace oslabených svalů. Komplexní techniky 

jsou zaměřené na korekci a udrţení stavu a řadíme sem např. reflexní lokomoci nebo 

metody dle Schrottové či Klappa (Vacek, 2005). 

4.8 DMD a dýchání 

4.8.1 Mechanika dýchání 

U pacientů s DMD dochází ke změně mechaniky dýchání. Výsledkem tlakových 

gradientů v dýchacím systému je plicní ventilace. Tlakové gradienty jsou vytvářeny 

činností dýchacích svalů, hrudního koše a poddajností plic a jsou to tlaky vytvářené 

mezi alveoly, dýchacími cestami a okolním vzduchem. Plicní ventilace je tedy závislá 

na činnosti dýchacích svalů, na poddajnosti plic a na tvaru a postavení hrudního koše 

(Vargová, 2012). 

Činností dýchacích svalů jsou překonávány statické a dynamické odpory plic. 

Právě touto činností a mnoţstvím ventilovaného plynu se odvíjí dechová práce. 

Dechovou práci můţeme tedy srovnat se svalovou prací inspiračních svalů nebo s 

mnoţstvím kyslíku, který je spotřebován dýchacími svaly při ventilaci. Překonáváním 

statických a dynamických odporů lze dosáhnout optimální alveolární ventilace. Statické 

odpory jsou výsledkem napětí v plicním parenchymu a v anatomických strukturách 

hrudního koše. Působí během proudění vzduchu dýchacími cestami a v době inspirační 

a exspirační pauzy. Dynamické odpory vznikají prouděním vzduchu dýchacími cestami, 

při kterých dochází ke změnám pohybu hrudního koše a plicního objemu. Pokud se 

zvětší statické odpory, zvýší se práce inspiračních svalů, ale zachová se konstantní 

dechový objem. Pokud se zvětší dynamické odpory, zvýší se dechová práce a společně 

se sníţenou poddajností respiračního systému dochází k omezování pacienta ve 

schopnosti především fyzické aktivity (Vargová, 2012).    

U DMD dochází ke změnám mechanických vlastností plic a hrudníku a dochází 

tak k větším tlakovým změnám k zajištění plicní ventilace a zvýšeně se stimulují 

mechanoreceptory. Ty jsou uloţené v plicním parenchymu a ve hrudní stěně a reakcí na 

změnu napětí, ovlivňují velikost dechových objemů, celkovou kapacitu plic a nepřímo i 

tepovou frekvenci (Nečas et al., 2009). 
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Na fázi dechového cyklu je závislá změna napětí v plicích a v hrudním koši. 

Pokud dojde k vyrovnání elasticity hrudního koše a plic, které nastává na konci 

klidového expiria, pak dýchací svaly nevykonávají ţádnou práci. Zatímco při nádechu 

svaly překonávají staţlivost plic. Nejprve pomáhá hrudní koš elastickou rozpínavostí a 

poté se aktivně zapojují inspirační dýchací svaly. Právě poddajností plic, která se při 

nádechu sniţuje, je určena takzvaná horní mez inspiria. Právě změnou zakřivení páteře 

(skolióza), změnou pohyblivosti ţeber a společně s dalšími znaky svalové slabosti jsou 

ovlivněny mechanické vlastnosti hrudního koše. 

4.8.2 Vliv posturálního systému na dýchání 

Podle pohybové osy dýchání, kterou tvoří pánev, páteř a hlava usuzujeme, ţe 

jakákoliv změna v kterémkoliv z těchto segmentů, bude mít vliv na dýchání. To platí i 

obráceně, tedy pokud bude změna v dýchání, projeví se to v jednom nebo ve více těchto 

segmentech (Smolíková, 2011). Posturální funkce a drţení těla má vliv na dýchací 

pohyby, které zajišťují ventilaci plic. Celkové drţení těla, konfigurace hrudníku a jeho 

pohyby, koaktivace a souhra svalů trupu vypovídá o kvalitě dechových pohybů a tedy i 

dechových funkcí. Změna postavení trupu a celého těla je vţdy provázena změnou 

v tvaru, poloze a pohybu bránice s čím je spojena také změna pohybu hrudníku a břišní 

stěny (Čumpelík at al., 2006).  

Dechové pohyby rozdělujeme do tří částí, podle toho, v které části trupu 

probíhají. Dolní = břišní sahající od bránice po pánevní dno, střední = dolní hrudní 

nacházející se mezi bránicí a 5. hrudním obratlem a horní = horní hrudní, od 5. hrudního 

obratle aţ k dolní krční páteři. 

Tvar ţeber a stavba hrudníku určují jeho mechaniku pohybu. Jedním 

z důleţitých faktorů je trojí zakřivení ţeber, od kterého se odvíjí i jejich pohyb, a proto 

se pohyb horních a dolních ţeber při dýchání liší. Je to způsobené osou rotace, kdy 

dolní ţebra se pohybují do stran, jejich osa otáčení je směrována do sagitální roviny, 

zatímco horní ţebra mají pohyb horizontální, jejich osa je nasměrována více k frontální 

rovině. Z čehoţ odvozujeme, ţe pohyb dolních ţeber zvětšuje příčný průřez hrudníku a 

dolní aperturu, zatímco pohyb horních ţeber zvětšuje anteroposteriorní průměr hrudníku 

a pohyb ţeber je více dopředu (De Troyer, 2005). 

Pohyby horních a dolních ţeber společně s pohybem hrudní kosti a bránice 

určují dva funkční mechanismy pohybů hrudníku a tím je sternokostální a 

kostodiafragmatický. Sternokostálním mechanismem je myšlen pohyb horních ţeber a 
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hrudní kosti v anterioposteriorním směru a kostodiafragmatický mechanismus je pohyb 

dolních ţeber a bránice v příčném a svislém směru. Dalo by se tedy říci, ţe se hrudník 

při nádechu pohybuje všemi směry, tedy laterolaterálním, anterioposteriorní a 

kraniokaudálním (Kolář et al., 2009). 

Pohyby hrudníku jsou dvojího typu a to buď závislé na pohybu páteře, nebo 

probíhají nezávisle na páteři v kostovertebrálních spojích. Diagnostika pohybů hrudníku 

v klinice je důleţitá pro vyhodnocování jak dechových, tak stabilizačních funkcí páteře 

(Dylevský, 2000).  

Za fyziologické situace se hrudník rozšiřuje zmíněným způsobem a sternum se 

pohybuje směrem ventrálně v jeho dolní části. Osu otáčení tak tvoří sternoklavikulární 

spojení na manubriu sterna.  

Za nefyziologické situace převaţují auxiliární dechové svaly. Během dýchání se 

sternum pohybuje kraniálně, ventrální pohyb je omezen a nedochází zvětšování 

transverzálního průměru dolního hrudníku (De Troyer, 2005).  

Udrţení tvaru a „maximální― moţné objemové změny hrudníku lze pouze při 

koordinované aktivitě. Hrudník je z jednoho pohledu tuhá konstrukce, ale z 

kineziologického hlediska jsou jeho pohyby o více neţ dvou stupních volnosti. Pokud je 

však porušena funkční souhra svalů, kterou u pacientů s DMD nacházíme, dochází 

k patologickým změnám nejen dynamiky pohybu hrudníku, ale i ke změnám ve tvaru 

hrudního koše.  

4.9 Funkce dýchacích svalů 

Dýchací svaly dělíme z funkčně-anatomického hlediska na dvě skupiny- 

inspirační a exspirační dýchací svaly. Kaţdá ze skupin je ještě rozdělena na primárně 

inspirační/ exspirační svaly a svaly s akcesorně inspirační/exspirační funkcí (Véle, 

2006).  

Do skupiny svalů s primárně inspirační funkcí patří bránice, mm. intercostales 

externi a mm. levatores costarum. Ty zajišťují dýchání v klidovém reţimu. Řadí se sem 

i m. quadratus lumborum. Jakoţto agonista a stabilizátor bránice fixuje 12. ţebro v dolní 

pozici a pomáhá tak udrţet dolní, plošší postavení bránice při nádechu (Rychnovský, 

2010). 

Skupinu svalů s akcesorně inspirační funkcí dělíme podle jejich lokalizace. Je to 

oblast šíje a krku (mm. scaleni, mm. suprahyoidei, infrahyoidei a m. 

sternocleidomastoideus), svaly na hudníku (mm. pectorales, m. serratus anterior, m. 
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serratus posterior superior, m. latissimus dorsi) a oblast zad (m.iliocostalis, m.erector 

spinae, krátké hluboké zádové svaly). Punktum fixum svalů je v tomto případě vţdy na 

jejich začátku (Véle, 2006).  

Primárně exspirační funkci mají m. intercostalis interni a m. sternocostalis. 

Svaly s akcesorně exspirační funkcí jsou svaly v oblasti břicha a zapojují se převáţně 

při usilovném výdechu a při dýchání nosem. Patří sem m. transversus abdominis, mm. 

obliqui abdominis externi at interni, mm. recti abdominis, m. quadratus lumborum, 

svaly pánevního dna a svaly z oblasti zad: m. iliocostalis, m. erector spinae, m. serratus 

posteriori inferior (Véle, 2006) 

Většina autorů uvádí, ţe klidový výdech je pasivní děj, kdy je pohyb způsoben 

elastickými vlastnostmi hrudníku a plic a vlivem gravitace. Dle Véleho je však výdech i 

nádech způsoben koaktivací inspiračních a exspiračních svalů a tedy, ţe při výdechu se 

zapojují inspirační svaly a regulují jeho plynulost (Véle, 2006). 

4.9.1 Bránice 

Bránice je hlavní nádechový sval nejen s funkcí inspirační, ale také s funkcí 

posturální, kde se účastní stabilizace nastavení trupu a celého těla. Důleţitým faktorem 

je vztah mezi její posturální aktivitou a ukazateli plicních funkcí (např. dynamické 

plicní objemy, ukazatele průchodnosti dýchacích cest a klidová vitální kapacita). Hlavní 

funkcí bránice je dýchání. Na jejím pohybu závisí 75% změny nitrohrudního prostoru 

při klidném dýchání a ventiluje 2/3 vitální kapacity plic. Bránice je příčně pruhovaný 

sval a na kontrakci jednotlivých svalových vláken je závislá jej funkce. Důleţité je její 

prostorové uspořádání, ze kterého je odvozen mechanika dýchání. Kontrakce 

diafragmatických svalových vláken vyvolávají zvětšení objemu a podtlaku v dutině 

hrudní. 

Bránice je plochý sval odděluje od sebe dutinu hrudní a břišní. Centrum 

tendineum je její centrum a odstupují z něho jednotlivá svalová vlákna do stran. Dělí se 

na několik segmentů, které jsou schopny samostatné aktivity. Tyto jednotlivé segmenty 

a jejich zapojení jsou důleţité pro posturální funkci bránice (Véle, 2006).  

Při svalové kontrakci bránice dochází při nádechu ke sníţení intrathorakálního 

tlaku a ke zvýšení tlaku intraabdominálního. Za fyziologického dýchání se bránice 

zpočátku oplošťuje a její punktum fixum je v oblasti ţeber. Centrum tendineum klesá, 

dokud není zastaveno nitrobřišním tlakem. Pak se punktem fixem stává střední část 

bránice (Kapandji, 1998). Hrudník se rozšiřuje více v dolní části v příčné rovině neţ v 
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rovině předozadní a to nejen na základě anatomického spojení ţeber s hrudníkem, jak 

jiţ bylo řečeno výše, ale také z důvodu větší plochy kostální části bránice upínající se na 

strany hrudníku v porovnání s úponem ventrálním – sternálním (De Troyer, 1997). 

Branice se zapojuje (zploštění, zvýšení transdiafragmatického tlaku) při 

jakémkoliv pohybu trupu i při pohybu končetin (Kolář et al., 2009). Bránice společně 

s břišními svaly (zmiňován je především m. transversus abdominis) se zapojují ještě 

před započetím pohybu horních nebo dolních končetin. Pohybům končetin tak 

předchází aktivace svalů břicha a tím je tělo připravováno na vychýlení rovnováhy těla 

a narušení stability páteře, které je vyvoláno reaktivními silami pohybujících se 

končetin. Na rychlosti pohybu končetin, čili na jejich setrvačnosti a velikosti 

setrvačných sil je právě aktivita břišních svalů závislá (Hodges et al., 1997). Opoţděním 

nebo slabosti aktivity m. transversus abdominis dochází k  inkoordinaci a špatné 

kontrole pohybu, coţ vede k nedostatečné stabilizaci páteře a její přetěţování (Kolář et 

al., 2009). 

Aktivita bránice můţe probíhat i nezávisle na fázi dechu. Přispívá tak ke 

stabilizaci páteře a to zvýšením intraabdominálního a intrathorakálního tlaku. Při její 

aktivitě se oplošťuje a zvyšuje tím transdiafragmatický tlak. Tento mechanismus 

společně se zapojením břišních svalů a pánevního dna tak dochází ke stabilizaci páteře a 

trupu (Kolář et al., 2009). Tonická aktivita bránice je modulována fázickou aktivitou při 

dýchání a fázickou aktivitou právě prováděného pohybu. Ostatní trupové svaly v reakci 

na frekvenci pohybů končetin měnily pouze svou fyzickou aktivitu (Hodges et al., 

2000). Aktivita svalů napojujících se na končetiny a jejich pohyb jsou tedy závislé na 

kontrakci bránice a stabilizace trupu a páteře (Kolář et al., 2009). 

 Ve schopnostech stabilizační funkce bránice, tedy nerespirační funkce, se 

objevují značné rozdíly. Je to způsobené nesprávnou souhrou v aktivaci bránice a 

břišního svalstva, inkoordinací dechových pohybů bránice ve smyslu  její stabilizační 

funkce a funkce ostatních břišních svalů. Mezi schopností kontrakce bránice a 

hodnotami ventilačních parametrů existuje spojitost. Ventilační parametry tak nejsou 

závislé pouze na stavu plicního parenchymu. Čím větší je rozdíl mezi nádechovým a 

výdechovým postavením bránice, tím většího dechového objemu je moţno dosáhnout 

(Kolář et al., 2009).  

Bránice a její souhra se svaly v oblasti břicha je důleţitá jak k respiraci, tak ke 

stabilizaci páteře a celého těla. Správná optimální funkce ovlivňuje pozitivně celkové 
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nastavení drţení těla a situaci v celém organismu. To lze říci i obráceně, čili správné 

celkové nastavení těla má pozitivní vliv na funkčnost bránice.  

Bránice je součástí ochranných dějů, které jsou odvozeny od prostého dýchání, a 

tím jsou kašel a kýchání. Reflexně podmíněný kašel a kýchání vyvolávají explozivní 

stah dýchacích svalů při podráţdění dýchacích cest. Podráţdění horních cest dýchacích 

vyvolá kýchání a podráţdění dolních cest dýchacích kašel, v obou případech dojde k 

prudkému vypuzení vzduchu ven z plic po náhlém otevření glottis (Vargová, 2012). 

Aktivita bránice je spojena s kaţdým pohybem těla a končetin, její posturální respektive 

stabilizační funkce ovlivňuje funkci dýchacích svalů a tudíţ i parametry plicních funkcí. 

(Kolář et al., 2009, s. 251) 

Na dýchání se podílí mnoho svalů hrudníku, pánevního dna, zad a šíje a 

ovlivňují tedy společně respirační systém. V průběhu dechové fáze působí ve vzájemné 

koaktivaci a spolupráci a to nejen inspirační i exspirační svaly. Například svaly 

pánevního dna regulují tlak v dutině břišní a mají vliv na proměnlivou konfiguraci 

páteře v průběhu dýchání. Svaly respiračního systému mají i posturální funkci a 

nazýváme je tedy i posturálními svaly. Mění konfiguraci pohybových segmentů při 

dýchání a ovlivňují tak drţení těla. Charakter dýchání ovlivňuje stabilizace osového 

orgánu. Kineziologie dýchání se v souvislosti s kardiorespiračním onemocněním zabývá 

hodnocením dýchacích pohybů ve vztahu k hodnotám funkce plic. Celý dechový cyklus 

je ovlivněn hluboko uloţenými svaly tzv. hluboký stabilizační systém páteře, který 

zahrnuje svalstvo flexorů, hluboký svalový systém páteře, svalstvo pánevního dna, 

břišní muskulaturu a především bránici v její posturální funkci (Smolíková, Máček, 

2010). 

Důleţitou funkční pohybovou jednotku tvoří pánev a páteř. Díky morfologicky 

danému konfiguračnímu typu pánve a jejímu posunu ve vztahu k páteři ovlivňuje pánev 

funkci bránice. M. iliopsaos, flexor kyčle společně s dalšími svaly kyčelního kloubu 

udrţují vyváţenou dynamickou stabilitu s břišními svaly, svaly pánve a pánevního dna. 

Mají tak vliv na zakřivení bederní páteře. Proto pohyblivost bederní páteře dopředu a 

dozadu zajišťuje pohyb hrudní páteře a trupu a ovlivňuje tím jednotlivé fáze dýchání 

(Vargová, 2012) 

Nejstabilnějším úsekem páteře je páteř hrudní, která je nejméně pohyblivá. 

Hrudník tvoří ochranou strukturu pro všechny důleţité vitální orgány a je současně 

spojen s dechovou funkcí. Sníţená pohyblivost uţ tak málo pohyblivého hrudníku pak 

můţe vést k pohybu jako celek – en block. Díky jeho rigiditě a těţkosti pohybu se tak 
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stává hlavní překáţkou volného dýchání. V důsledku patologických změn dýchacích 

svalů, dochází k omezení pohybu hrudníku a ovlivnění elasticity plicní tkáně.  Díky 

tomu vzniká funkční motorická porucha dýchání (Vargová, 2012). 

 Stejně jako hrudní a bederní páteř můţe i krční páteř negativně ovlivnit dýchání. 

V této oblasti se nacházejí bolestivé body, které se vztahují k dýchání. Je sloţena ze 

svalové hmoty šíje a krku. Ztráta rotační sloţky pohybu a neergonomické zakřivení 

páteře negativně ovlivňuje pohyblivost krční páteře a zároveň funkci bránice. Tím 

dochází opět k ovlivnění celého dechového cyklu (Kolář et al., 2009, s. 251). 

4.10 Hluboký stabilizační systém v souvislosti s bránicí 

Dynamická koaktivační svalová souhra především flexorů a extenzorů je 

vyuţívána ke stabilizaci a fyziologické funkci páteře. Nejčastěji dochází právě k funkční 

převaze té extenzorové sloţky. Dysfunkcí ventrální a dorzální muskulatury páteře v 

souhře s pánevním dnem a bránicí se zabývá mnoho autorů (Cresswell 1992, 1994; 

Hides 1994; Hodges 1996a, 1996b; Morris, 1961; Nachemson, 1969). Hluboký 

stabilizační systém páteře (HSSP) je jedním ze systémů, který stabilizuje bederní páteř 

zepředu pomocí svalové souhry a vytváří nitrobřišní tlak. Jde o souhru pánevního dna, 

bránice a břišní stěny. Tato přední svalová sloţka musí být ve funkční svalové 

rovnováze s hlubokými autochtonními extenzory páteře (Rychnovský, 2010) 

Spolupráce HSSP s ostatními svaly zajišťuje pevnost v postavení hrudního koše, 

páteře a pánve a zajišťuje tak stabilizaci trupu. Předozadní průmět hrudního koše a 

postavení pánve musí být v horizontální linii. Teprve tehdy jsou vytvořeny podmínky 

pro souhru stabilizace a dechu. Projevuje se to horizontálním postavením brániční 

kopule v klidu i v zátěţi (Kolář, 2007). Páteř je tedy stabilizována zepředu udrţováním 

a nastavováním nitrobřišního tlaku, který zajišťuje právě souhra bránice společně 

s ostatními svaly HSSP. Při vyšetřování palpujeme tlak v úrovni laterálních částí břišní 

stěny pod dolními ţebry společně s expanzí meziţeberních prostor v této oblasti. 

Důleţité je, ţe při aspekci nedochází nikde k vpadlým konkávním místům a břišní stěna 

je tak celistvá. Pokud vše funguje a spolupracuje, tak by tato souhra měla být nejen 

v klidové respiraci, ale za ideální situace, by měla být přítomna i při jakékoliv 

manipulaci s břemenem.  

Stabilizace páteře však můţe být nahrazena náhradními mechanismy, pokud tato 

souhra nefunguje a nazýváme jí pak paradoxní stabilizací. Při paradoxní stabilizaci je 

přítomný hypertonus horní části m. rectus abdominis a horních porcí m. obliquus 
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abdominis externus, hypertonie bederních vzpřimovačů s trigger pointy mj. v m. 

quadratus lumborum. Můţeme vidět konkavity v laterálních porcích břišní stěny v 

oblasti pod dolními ţebry. Intraabdominální tlak chybí a ani přítomnost laterálního 

roztaţení v laterální oblasti břicha pod dolními ţebry není. Tento fakt byl potvrzen 

tenzometricky (Rychnovský, 2003; Malátová, 2008). Nedostatečnost můţeme vidět také 

v m. obliquus internus a dolní části m. rectus abdominis (Kolář, 2007). Ve své 

excentrické kontrakci je nedostatečný také m. transversus proti působení nitrobřišnímu 

tlaku. Můţeme vidět horní postavení ţeberních oblouků. Celý hrudník je v kraniálním 

postavení, čili je elevován a převaţují horní šíjové a auxiliární dechové svaly. Dochází 

tedy ke změně v ose hrudního koše a pánve ve smyslu jejich vertikalizace, coţ vede k 

přetíţení úseků páteře (Panjabi, 1992; Hodges, 1999). Ve své funkci se tedy nemůţe 

uplatnit stabilizační svalový systém páteře, a pokud nedojde k obnovení spolupráce 

v určitém čase, dojde k následkům společně se vznikem bolesti. Můţe dojít i ke vzniku 

strukturálních změn páteře (hernie disku, horizontální sakrum, spondylolýza, úzký 

páteřní kanál apod.). 

 

4.11 Skolióza u DMD 

Počátek skoliózy u chlapců s DMD obvykle úzce souvisí s věkem, při kterém 

ztrácejí schopnost chůze, coţ obvykle nastává mezi desátým a čtrnáctým věkem 

(Wilkins, 1976). Screening skolióz dříve neţ se dítě stane závislým na invalidním 

vozíku, je obvykle zbytečný. Jakmile dítě ztrácí schopnost chůze, provádí se kaţdých 

šest měsíců předozadní RGT snímek páteře. Mnoho chlapců s DMD bývá obézních a 

můţe se stát, ţe klinické vyšetření nebude úplně přesné. Jakmile je přítomnost skoliózy 

potvrzena radiograficky hrozí riziko progrese křivky a to velmi rychle.  

Ve skupině třiceti tří neoperovaných chlapců, u kterých se dělali sériově 

rentgenové snímky aţ do doby osmnácti měsíců před smrtí, byla zjištěna rychlost 

progrese v průměru 2,1 ° za měsíc. Dále bylo zjištěno, ţe pouze 15% z šestačtyřiceti 

pacientů s prokázanou skoliózou, bylo u čtyřletého sledování bez progrese (Oda et al., 

1993).  

Skolióza u chlapců s DMD se od pacientů s idiopatickou skoliózou liší. Skolióza 

začíná jako jemné zakřivení páteře a vrchol se nachází v hrudníku. V průběhu času 

dochází k progresi křivky a pokračuje to skrz celou hrudní, bederní páteř aţ k pánvi. U 

jedinců s idiopatickou skoliózou, kteří nemají DMD je obvykle skolióza spojena s 
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lordózou v sagitální rovině, zatímco většina chlapců s DMD mají hrudní a bederní 

kyfózu. Lordotickou křivku tak často nevidíme a u některých jsou spojeny se sníţeným 

rizikem progrese, ale ne u všech (Smith et al., 1989; Oda et al., 1993).  

Ve skupině čtyřiceti šesti pacientů bylo sedm pacientů, kteří neměli progresivní 

deformitu páteře, měli fyziologické zakřivení v sagitální rovině, čili neměli ani 

zvýšenou kyfózu ani lordózu, měli skoliózu <30 ° a měli minimální sklon pánve (Oda et 

al., 1993).  

Výsledky publikovaných studií o pouţívání páteřních ortéz u chlapců s DMD, 

kteří mají skoliózu, jsou všeobecně nepříznivé (Cambridge et al., 1987; Seeger et al., 

1984; Colbert et al., 1987). Progrese je téměř nevyhnutelná a ortézy této progresi 

bohuţel nezabrání. Ve studii třiceti dvou chlapců došlo i přes pouţívání páteřních ortéz 

u 94 % k progresi. Míra křivky progrese u pacientů s DMD pouţívajících korzet se 

zlepšila v rozmezí od 1 ° za měsíc k 8 ° za rok (Seeger et al., 1984; Colbert et al., 1987). 

Plicní funkce se pomalu zhoršují s věkem a s progresí křivky. Ortéza prodluţuje 

progresi deformity, ale ani tak nezabrání chirurgickému zákroku v pozdějším věku. Kdy 

se kardiopulmonální zdravotní stav pacienta horší a rizika z anestezie jsou zvýšená. Z 

tohoto důvodu je ortézování obvykle kontraindikováno ku prospěchu časného 

chirurgického zákroku u pacientů s DMD (Sussman et al., 1984).  

Úprava vozíku k upevnění křivky skoliózy taky není efektivní stejně tak 

poskytování jakýchkoliv podpůrných prostředků např. k sezení. Dochází tak 

k prodluţování doby pro chirurgickou stabilizaci aţ do doby, kdy můţou zdravotní 

rizika interferovat s bezpečností operace.  

Jak jiţ bylo zmíněno, plicní funkce se zhoršují v průběhu druhé dekády a 

nakonec to vede k úmrtí v důsledku plicní insuficience (Sussman, 2002). V době, kdy 

pacient ztrácí schopnost chůze, se plicní funkce, měřená jako usilovná vitální kapacita, 

sniţuje ročně ve výši 4 % (Kurz et al., 1983). Plicní funkce pak dále sniţuje deformita 

páteře s kaţdými 10 °, coţ má za následek další 4 % sníţení usilovné vitální kapacity 

(Kurz et al., 1983). Stav dechového systému se zhoršuje, jak deformitou páteře, tak 

věkem pacienta, coţ zvyšuje obavy ohledně anestezie při operaci a moţnou potřebu 

trvalé mechanické ventilace po operaci. Stejně tak se zvyšují i srdeční komplikace. U 

starších pacientů dochází k dysfunkci levé komory a k arytmiím (Finsterer et al., 2003). 
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4.11.1 Předoperační vyšetření 

Před provedení chirurgické stabilizace a zpevnění skoliózy u pacientů s DMD, je 

potřeba důkladné předoperační vyšetření. Je to indikováno jak u dětí obézních, tak u 

dětí podvyţivených, ale je to velké riziko.  

Problém je především hojení ran a zvýšené výskyty infekcí v této skupině 

pacientů (Ramirez et al., 1997; Heller et al., 2001). Je důleţité zajistit a optimalizovat 

nutriční stav před operací, abychom sníţili pravděpodobnost těchto závaţných 

komplikací.  

Závaţnost předoperačních respiračních potíţí určíme provedením funkčního 

vyšetření plic. Musíme také dbát na to, zda pacient před operací byl dlouhodobě nebo 

trvale závislí na ventilátoru a jaké riziko pro něj představují anestetika. Bylo prokázáno, 

ţe vitální kapacita < 35 % zvyšuje komplikace (Miller et al., 1992), i kdyţ novější 

studie popsali úspěšnou operaci páteře u pacientů s DMD, kteří měli vitální kapacitu 

před operací < 30 % předpokládaných normálních hodnot, zejména s přidáním 

neinvazivní ventilace v období po operaci (Harper et al., 2004). Předoperační vyšetření 

spánku můţe být uţitečné při stanovení moţné potřeby podpory pozitivního tlaku 

vzduchu po operaci. PEP maska a zavedení neinvazivní ventilace přes noc před operací, 

můţe pomoci po operaci k lepšímu a rychlejšímu zotavení respiračního systému u 

těchto pacientů (Gomez-Merino et al., 2002; Soudon et al., 2000). 

Hodnocení srdečních funkcí získáme před operací u dětského kardiologa. 

Sníţená srdeční funkce můţe podstatně ovlivnit řízení anestetik u pacienta v průběhu 

operace (Shapiro et al., 1992). Téměř vţdy je přítomna sinusová tachykardie a 

echokardiogramy ukázaly, ţe u některých pacientů je přítomen prolaps mitrální chlopně 

a abnormální srdeční kontraktilita (Shapiro et al., 1992). Duchennova svalová dystrofie 

můţe být spojena se zvýšeným rizikem maligní hypertermie (Heiman-Patterson et al., 

1986; Larach et al., 1997; Wedel et al., 1992; Sullivan et al., 1994). Při operaci můţe 

dojít k úmrtí z důvodu srdeční zástavy.  

Většina operací dětské páteře se provádí v hypotenzní anestézii, ale je moţné se 

jí vyhnout, z důvodu sníţené srdeční funkce u této populace pacientů a minimalizace 

ztráty krve. V poslední době byla publikována studie o řízené hypotenzi v malé skupině 

devatenácti pacientů DMD se skoliózou (Fox et al., 1997). Zvýšená krevní ztráta při 

operaci je běţně k vidění u pacientů s DMD, kteří podstupují operaci spinální fúze 

(Noordeen et al., 1999). Paraspinální svaly jsou dystrofické, a proto je obtíţné je 
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odstranit subperiostálně v důsledku jejich vláknité konzistence. Kromě toho jsou cévy 

drobnější neţ je obvyklé, coţ vede ke zvýšenému krvácení. Dystrofin je obvykle 

přítomen v hladké svalovině cév, a proto jeho absence u pacientů s DMD můţe přímo 

přispívat ke zvýšené krvácivosti v důsledku nedostatku vazokonstrikce (Turturro et al., 

2005). Ukázalo se, ţe také funkce krevních destiček je u těchto chlapců abnormální 

(Forst et al., 1998). Právě slabost srdce u těchto pacientů je obvykle kontraindikací k 

pouţití hypotenzní anestézie při operaci a vyţaduje tak transfuzi krve. Krevní produkty 

by měly být snadno dostupné. 

4.11.2 Chirurgické indikace 

Cílem operace u pacientů s DMD je získat a udrţet vsedě rovnováhu. Korekcí 

sklonu pánve je pacientovi zachována schopnost sedu, aby mohl být mobilní na vozíku 

po zbytek svého ţivota.  

Cílem operace by mělo být také odstranění vlivu postupné deformity páteře na 

restriktivní onemocnění plic. Většina autorů se shodují, ţe plicní funkce se po 

chirurgickém zákroku nezlepší a respirační stav nadále klesá během dospívání, ale není 

to jiţ z důvodu progresivní spinální deformity, která přispívala ke zhoršení plicních 

funkcí, ale z důvodu slabosti respiračních svalů (Miller et al., 1992; Kennedy et al., 

1995; Miller et al., 1988).  

Kennedy et al zjistil, ţe vitální kapacita se sníţila v průměru o 3% aţ 5 % ročně 

v průběhu sedmiletého období jak u pacientů s DMD, kteří byli operováni, tak u 

pacientů, kteří odmítli operaci s podobnou deformitou páteře. Indikace k operační 

stabilizaci skoliózy u chlapců s DMD je odlišná od pacientů adolescentů s idiopatickou 

skoliózou.  

Smith et al tvrdí, ţe chirurgická stabilizace by měla být provedena v době ztráty 

schopnosti chůze z důvodu progrese rozvoje křivky právě po ukončení chůze u drtivé 

většiny chlapců. Vzhledem k tomu, ţe plicní funkce je nepřímo úměrná věku pacienta, 

je operace, která se provádí dříve, bezpečnější. Většina autorů však provádí operaci, aţ 

kdyţ je skoliotická deformita dokumentována radiologicky. Doporučuje se provádět 

operaci, kdyţ křivka měří 20 ° aţ 30 ° (Sussman et al., 2002; Heller et al., 2001; 

Mubarak et al., 1993). Právě toto opoţdění v chirurgickém zákroku u mladších pacientů 

má za následek zhoršení křivky, které ohroţuje stavu pacienta při operaci a to z důvodu 

zhoršení plicních a srdečních funkcí. 
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4.11.3 Postup po operaci 

Péče po operaci u pacientů s DMD vyţaduje velmi striktní kontrolu respiračního 

systému. Jakmile to stav dýchacího systému dovolí, jsou pacienti odpojeni od 

mechanické ventilace. Protoţe pacienti před operací měli dlouholeté závaţné restriktivní 

plicní onemocnění, je logické, ţe " normální " funkce plic po operaci nebude dosaţeno 

hned a je potřeba tak počkat i s extubací. Ta je tedy provedena aţ po dosaţení 

„adekvátní― funkce plic pro odstranění mechanické ventilace. Velmi uţitečné je pokud 

najdeme po extubaci bilaterálně pozitivní tlak v dýchacích cestách.  

Okamţitým vyuţitím respirační fyzioterapie zabráníme vzniku atelektázy a 

zápalu plic. Pacienti by se měli začít hýbat co nejdříve a měli by být přesunuti co 

nejdříve z postele do vozíku, jakmile je to moţné. Je to pro respirační systém velmi 

výhodné. Po operaci je pacient odpojen od pomocné ventilace, pokud je schopen sám 

dýchat.  

Samozřejmě můţe dojít k pooperačním komplikacím u některých pacientů, jsou 

běţné. Ve studii třiceti pacientů, bylo zjištěno, ţe po operaci mělo osm pacientů závaţné 

komplikace a pět pacientů mělo komplikace menší (Ramirez et al., 1997). Zvýšená míra 

komplikací byla pozorována u pacientů, kteří jsou více náchylní na jakkoliv jiná 

onemocnění a mají tedy horší imunitu. Plicní komplikace se vyvinuli po operaci u 

dvanácti z šedesáti osmi pacientů (Miller et al., 1992). Ukazatelem většího rizika 

komplikací je usilovná vitální kapacita < 35 % před operací. Jiná studie zase ukázala, ţe 

podobné komplikace jako mají pacienti s usilovnou vitální kapacity < 30 % mají i 

pacienti, jejichţ respirační systém před operací byl v lepším stavu (Marsh et al., 2003).  

Infekce v ráně jsou vidět častěji u neuromuskulárních pacientů, neţ u chlapců 

s DMD, tam je to většinou výjimka (Ramirez et al., 1997; Heller et al., 2001). Právě této 

komplikaci můţeme předejít a to pečlivým předoperačním posouzením nutričního stavu, 

který má právě vliv na výskyt této komplikace. Pacienti, kteří podstoupili chirurgickou 

operaci, mohou být ohroţeni podvýţivou, která je u pacientů s DMD prokázána. Díky 

této operaci je stabilizována páteř a tím dojde nejen k napřímení, ale také k omezení 

pruţného postoje a brání tak hrbení, díky němuţ dosáhli kluci dopředu do zásobníku 

invalidního vozíku, aby si mohli dát jídlo, coţ vede ke ztrátě hmotnosti a malnutrici 

(Iannaccone et al., 2003). Pooperační hodnocení nutričního stavu provádí ergoterapeut, 

coţ je uţitečné především pro informovanost rodinu.  
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Při operaci páteře můţe dojít k srdečnímu selhání u pacientů s DMD a můţe to 

být fatální, coţ potvrdilo mnoho studií (Heiman-Patterson et al., 1986; Granata et al., 

1996; Bridwell et al., 1999). 

4.11.4 Vliv operace na funkci plic 

Většina autorů nenachází ţádný důkaz o tom, ţe by operace zlepšila funkci plic 

(Miller et al., 1992; Shapiro et al., 1992; Miller et al., 1988; Miller et al., 1991). Ovšem 

výsledky studie od Galaska vypovídají o opaku. Galasko měřil plicní funkce před 

operací a v šestiměsíčních intervalech po operaci páteře ve skupině třiceti dvou pacientů 

s DMD, kteří podstoupili operaci a skupině třiadvaceti pacientů, kteří nebyli operováni 

(Galasko et al., 1992). Pacienti, kteří podstoupili operaci, měli stabilizovanou usilovnou 

vitální kapacitu po operaci tři roky a zlepšení vrcholového výdechového průtoku po pěti 

letech po operaci, vzhledem k pacientům, kterým nebyla provedena operace. U nich 

došlo k průměrnému poklesu usilovné vitální kapacity ve výši 8% za rok.  

Naopak Kennedy zjistil, ţe u sedmnácti pacientů, kteří podstoupili operaci 

skoliózy, nebyl ţádný rozdíl, co se týče udrţení křivky po dobu sedmy let ve srovnání s 

jedenadvaceti pacienty, kteří operaci neměli. Zjistil, ţe obě skupiny měli stejné tempo 

poklesu usilovné vitální kapacity a to 3 % aţ 5 % kaţdoročně (Kennedy et al., 1995). 

Miller zjistil, ţe se nelišil věk pacientů, při kterém plicní funkce klesly na 35% 

usilovné vitální kapacity mezi jedenadvaceti pacienty se skoliózou, kteří měli operaci a 

čtyřiceti šesti pacienty se skoliózou, kteří operaci neměli (Miller et al., 1988).  

Zatímco dříve existující onemocnění plic a svalová slabost řadili pacienta 

s DMD do rizikové skupiny z hlediska předoperačních plicních komplikací, které 

mohou vést k nutnosti tracheostomie a dlouhodobému uţití ventilátoru, v pooperačním 

průběhu se stále očekává zhoršení plicních funkcí po celou dobu ţivota pacienta. 

Donedávna se chlapci doţívali přibliţně dvaceti let (Sussman et al., 2002). Díky stále 

většího vyuţití oboustranného pozitivního tlaku v dýchacích cestách a noční ventilace, 

délka ţivota pacientů roste. Nedávné studie z Velké Británie hlásili aţ 53% přeţití ve 

věku dvaceti pěti let u pacientů, kteří podstoupili řízenou ventilaci (Eagle et al., 2002). 

Vyhlídka na delší dobu přeţití dále podporuje potřebu operační stabilizace páteře, z 

důvodu zachování komfortu sezení. V poslední době byly provedeny výsledkové studie 

k posouzení zkušeností z rodin s ohledem na operaci skoliózy. Byla dokumentována 

vysoká spokojenost rodičů s operací (přibliţně 90 % by byli znovu pro operaci) z 
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hlediska zlepšení kosmetické stránky a schopnosti pacientů sedět pohodlně (Bentley et 

al., 2001; Granata et al., 1996; Bridwell et al., 1999). 

4.11.5 Vyhlídky do budoucna  

V rehabilitaci chlapců s DMD a v lékařské péči stále probíhají výzkumy 

(Sussman et al., 2002; Biggar et al., 2002; Alman et al., 2004; Griggs et al., 1993). 

Kanadští vědci zdokumentovali uţití kortikosteroidů, kde např. deflazacort - derivát 

prednisonu prodluţuje dobu, po kterou jsou schopni pacienti chodit (Biggar et al., 2002; 

Alman et al., 2004). Pouţití steroidů má také pozitivní vliv na prevenci deformity páteře 

(Fenichel et al., 1991; Balaban et al., 2005).  

V nedávno publikované studii byla výrazně sníţená prevalence skoliózy u 

chlapců, kteří uţívali deflazacort a pouze pět z třiceti chlapců bylo nutné operovat 

z důvodu stabilizace deformity páteře. Ve srovnání s patnácti ze čtyřiadvaceti věkově 

podobných chlapců, kteří steroidy neuţívali (Alman et al., 2004).  

Dosud není známo, zda léčit všechny chlapce z důvodu rozvoje skoliózy 

předčasně, nebo jen v případě, kdy dojde ke zhoršení skoliózy. Pokud se nerozvine 

skolióza u mladších chlapců, kteří dostávají kortikosteroidy, a je-li deformita přítomna 

v průběhu dospívání tedy v růstovém spurtu, je moţné, ţe se větším deformacím 

definitivně zabrání.  

U léčby kortikosteroidy jsou známy nepříznivé účinky, jako jsou obezita a 

osteopenie. Obavy týkající se osteopenie vedly k doplnění vápníku a vitaminu D jako 

suplementace k léčbě steroidy (Biggar et al., 2004). Výsledky srovnávacích studií s 

cílem posoudit různé kortikosteroidní léčebné reţimy prokázaly, ţe rychlost skoliózy 

má tendenci se zvyšovat, pokud je dávka steroidy vysoká.  

Mezi další léčebné procedury, které byly hodnoceny pro pouţití u pacientů s 

DMD patří gentamicin (Politano et al., 2003). Malá část dětí s DMD je geneticky 

odlišná v tom, ţe molekulární základ onemocnění zahrnuje chybu na úrovni stop kodon, 

neţ smazání genu pro dystrofin. U Gentamicinu bylo zjištěno, ţe inhibuje stop kodony a 

umoţňuje produkci dystrofinu a je tedy vhodné pro tuto podskupinu postiţených 

chlapců. I přesto, ţe jsou kortikosteroidy a gentamicin léky, které mohou oddálit smrt u 

pacientů s DMD, bohuţel je ale nevyléčí.  

Velká pozornost byla věnována genové terapii jako odpověď na definitivní lék 

na toto fatální onemocnění (Kapsa et al., 2003; Karpati et al., 1997). Dystrofinový gen 

je bohuţel velký a velmi sloţitý gen a je tedy obtíţné ho úspěšně přenést do postiţeného 
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subjektu. Dystrofinový gen (ať uţ v plné velikosti nebo miniaturizován) byl 

transportován přes adenovirový vektor na dystrofin - deficientní myši, ale ještě nebyl 

vyzkoušen u postiţených chlapců. Přenos myoblastů byl také zkoumán, ale nebylo 

zjištěno zachování pevnosti svalové hmoty u těchto pacientů (Mendell et al., 1995). 

Zvýšená exprese proteinů příbuzných dystrofinu, které mohou částečně kompenzovat 

nedostatek dystrofinu v buněčné membráně, je stále v mezích zkoumání (Kapsa et al., 

2003) 

4.12 Klinické vyšetření 

Do základního klinického vyšetření nemocných Duchenneovou svalovou 

dystrofií patří anamnéza, fyzikální vyšetření a neurologické vyšetření. Důleţité je 

zhodnocení klinického stavu nemocného, objektivního nálezu a subjektivních potíţí 

(Bednařík, 2001). 

Zdrojem informací při odebírání anamnestických dat jsou většinou rodiče. 

Důleţité je zjistit hlavní symptom, se kterým rodiče s dítětem navštívili lékaře. Můţe jít 

o svalovou slabost, poruchy chůze nebo jiné příznaky. V rámci rodinné anamnéze se 

zaměřujeme na to, zda se DMD či známky přenašečství vyskytují u rodinných 

příslušníků. Velmi důleţité je také průběh porodu a především psychomotorický vývoj 

dítěte. Ptáme se také na farmakologickou anamnézu, kde zjišťujeme, jaké léky pacient 

uţívá, jejich dávkování a účinnost (Lebl aj., 2007; Michálek, 2008). 

Dítě sledujeme jiţ při vstupu do ordinace, zaměřujeme se především na jeho 

spontánní aktivitu. Sleduje se tvar jeho skeletu, kontury měkkých tkání a abnormity 

drţení těla. Pseudohypertrofii lýtek zjišťujeme palpací, která je charakteristická 

gumovou konzistencí. Důleţité je hodnotit schopnost vzpaţení horních končetin nad 

hlavu. Dále pak vyšetřujeme posturální funkce: stoj a stereotyp chůze a její modifikace 

– chůze po schodech, po špičkách, po patách, běh a poskok (Bednařík, 2001; Kolář, 

2009). 

Mezi další vyšetření patří určitě neurologické, kde se orientačně hodnotí stav vědomí, 

orientovanost v čase a prostoru, paměť a reaktivita. Individuálně dle věku jsou 

vyšetřovány sociální a mentální funkce, tedy schopnost komunikace, opakování čísel, 

pojmenování barev, kreslení geometrických tvarů atd. U dětí s DMD se sniţují velmi 

brzo po začátku onemocnění myotatické reflexy – patelární a Achillovy šlachy, 

nesmíme je tedy zapomenout vyšetřit. Součástí je také vyšetření čití a hlavových nervů, 

pro vyloučení jejich postiţení (Kolář, 2009). 
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Vyšetření svalové síly je důleţitou součástí u nemocných s DMD, protoţe je 

svalová slabost důleţitým motorickým symptomem postiţení kosterních svalů, podle 

většiny autorů. Dle Jandy aj. (2004) se však svalový test pro zhodnocení svalové síly u 

primárních svalových onemocnění nepouţívá. Svalovou sílu můţeme hodnotit dle 

manuálního svalového testu, který je sice jednoduchý a rychlý, ale není přesný a 

musíme dbát na subjektivitu vyšetřujícího (Bednařík, 2001; Kolář, 2009). 

Svalový test není u těchto pacientů ukazatelem znaků, které jsou potřebné 

ke zhodnocení funkčního stavu. Proto se pouţívají funkční testy. Tyto funkční testy 

však nejsou standardizovány. Uţívají se k posouzení hybnosti, sledování progrese 

nemoci, kontrole efektu léčby. Jeden z testů je tzv. „funkční testování u dětských 

progresivních myopatií― (Haladová, Nechvátalová, 2010). 

Dalším testem pouţívaným u svalových onemocnění je index Barthelové, který 

hodnotí příjem potravy, koupání a sprchování, osobní hygienu, oblékání, kontrolu 

defekace a mikce, pouţití toalety, přesun z lůţka na ţidli nebo vozík a zpět, pohyblivost 

po rovném povrchu, chůzi po schodech (Bednařík, 2001). 

Dále se provádějí testy na plicní ventilaci, které zahrnují měření vitální kapacity 

plic, usilovný výdech za jednu sekundu, dechový objem, minutový objem a maximální 

inspirační tlak. Podle vitální kapacity plic je moţné orientačně určit nutnost a rozsah 

podpory umělé plicní ventilace (Bednařík, 2001). 

4.12.1 Funkční testy 

Funkční testování u dětských progresivních myopatií (Haladová, Nechvátalová, 

2005) 

Orientační hodnocení lokomoce 

0. stupeň: nechodí, leţící nemocný 

1. stupeň: nechodí, pohybuje se na vozíku s oporou 

2. stupeň: chodí, nevstane ze ţidle a nechodí po schodech 

3. stupeň: chodí, vstane ze ţidle, ale nechodí po schodech 

4. stupeň: chodí po schodech s pomocí a náhradním stereotypem 

5. stupeň: chodí i po schodech samostatně bez náhradního stereotypu 

1. Mobilita vleže 
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0. stupeň: vleţe se nepohybuje 

1. stupeň: otočí se na bok 

2. stupeň: z lehu na zádech se otočí na břicho a zpět 

3. stupeň: z lehu na břiše zvedne horní část trupu od podloţky 

4. stupeň: z lehu na zádech s pokrčenými koleny zvedne pánev od podloţky 

5. stupeň: z lehu na zádech s nataţenými DKK zvedne pánev od podloţky, planty 

opřeny, fixace kotníků 

2. Držení a pohyb hlavy 

0. stupeň: vleţe hlavou nepohybuje 

1. stupeň: vleţe hlavu otáčí, vsedě hlavu neudrţí 

2. stupeň: vsedě hlavu udrţí, ale nepohybuje s ní 

3. stupeň: vsedě předklání, zaklání a otáčí hlavu 

4. stupeň: z lehu zvedne hlavu 

5. stupeň: při všech pohybech trupu jsou pohyby hlavou normální 

3. Sed a pohyby vsedě na stoličce (planty opřeny o podložku) 

0. stupeň: nesedí 

1. stupeň: sed pouze s oporou 

2. stupeň: sed s oporou jen o horní končetiny 

3. stupeň: sed bez opory 

4. stupeň: rovnováha vsedě – upaţení vsedě 

5. stupeň: vsedě předklon a zpět do sedu: a) s pomocí, b) náhradním stereotypem, c) 

správně provedený předklon a zpět 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataženy 

0. stupeň: neposadí se 
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1. stupeň: posadí se s pomocí 

2. stupeň: posadí se sám, náhradním stereotypem 

3. stupeň: posadí se rovně pomocí obou HKK 

4. stupeň: posadí se rovně pomocí jedné HK 

5. Klek 

0. stupeň: neklečí 

1. stupeň: sed na patách 

2. stupeň: klek „na čtyřech― 

3. stupeň: prostý klek s dopomocí 

4. stupeň: ze sedu na patách do prostého kleku 

5. stupeň: rovnováha v prostém kleku 

6. Stoj 

0. stupeň: nestojí 

1. stupeň: stojí s oporou 

2. stupeň: stojí bez opory 

3. stupeň: vztyk ze ţidle s dopomocí 

4. stupeň: vztyk ze ţidle náhradním stereotypem 

5. stupeň: rovnováha ve stoji – předklon ze stoje a zpět: a) náhradním stereotypem, 

b) správně provedený předklon a zpět, c) stoj na jedné DK 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataženy 

0. stupeň: nevstane z lehu 

1. stupeň: vstane s pomocí 

2. stupeň: vstane sám náhradním stereotypem 

3. stupeň: vstane pouze šplháním 
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4. stupeň: vstane s oporou o HKK nebo otočením na bok, ale bez šplhání 

5. stupeň: vstane správně 

8. Dřep 

0. stupeň: nedokáţe ani podřep 

1. stupeň: podřep s oporou 

2. stupeň: dřep na špičkách a vztyk s oporou 

3. stupeň: podřep se staţením břicha a pánve pod sebe a zpět do stoje 

4. stupeň: dřep na špičkách a vztyk bez opory 

5. stupeň: dřep na celých chodidlech a vztyk bez opory 

Test Barthelové (Kolář, 2009) 

Obrázek č. 1 
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Stadia choroby 

Rozdělení stadií choroby dle funkčního stavu nemocného jedince 

Charakteristická stadia pohybových a funkčních omezení při myopatiích, popsaná 

Mortierem, dle Opatřilové a Huttové (2009): 

1) lehká svalová slabost, obzvlášť v oblasti pánve; časté zakopávání a pády 

2) neschopnost skákat, problémy s koordinací, zřetelná bederní lordóza, kolébavá 

chůze 

3) chůze do schodů s oporou o zábradlí, myopatický šplh 

4) schopnost chůze a běhu omezená, pomalá chůze po schodech moţná s dopomocí 

5) chůze moţná, avšak rychle nastává únava; chůze po schodech jiţ není moţná 

6) chůze s lehkou oporou, vstávání ze ţidle i ze země pouze s dopomocí 

7) chůze moţná pouze na kratší vzdálenosti a s dopomocí 

8) chůze jiţ nemoţná, závislost na vozíku, zachována schopnost dalekosáhlé 

sebeobsluhy a vzpřímeného sedu 

9) neschopnost sebeobsluhy, moţný vzpřímený sed, ale není schopnost posadit se z 

polohy na zádech 

10) moţný vzpřímený sed, neschopnost ani minimální sebeobsluhy, tišší hlas 

11) sed není moţný, nemocný je upoután na lůţko a zcela závislý na pomoci 

druhých; problémy s dýcháním a řečí 

 

Dělení stadií Duchenneovy svalové dystrofie podle Von Vignose, dle Jedličky, Keller 

aj. (2005): 

1) preklinická fáze – pouze zvýšení hladiny CK v séru 

2) motorická retardace – časté pády, neschopnost běhu a výskoku 

3) typické poruchy chůze – do schodů pouze s oporou 

4) schopnost chůze jen po rovině 

5) schopnost chůze zachována, ze ţidle se postiţený jedinec zvedne jen s pomocí 

6) schopnost chůze pouze s fixačním aparátem 

7) chůze s fixačním aparátem a s pomocí druhé osoby 

8) stoj ve fixačním aparátu, neschopnost chůze 

9) upoutání na invalidní vozík 

10) na vozíku odkázání na pomoc druhých 

11) upoutání na lůţko 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Cíl práce  

Cílem mé práce bylo sledovat a hodnotit posturální  a respirační funkce u nemocných 

s DMD. Měla jsem k dispozici osm pacientů různého věku, u kterých se toto 

onemocnění projevovalo jiţ od nízkého věku. Odebrala jsem stručnou anamnézu u 

kaţdého z nich a provedla jsem vyšetření posturálních funkcí. Za funkční vyšetření jsem 

si zvolila „Funkční testování u dětských progresivních myopatií― dle Haladové a 

Nechvátalové. Dále jsem si změřila obvod hrudníku a  rozdílem průměrných hodnot 

maximálního nádechu a maximálního výdechu jsem zjistila pruţnost hrudníku 

(Haladová a Nechvátalová, 2005). K měření jsem pouţila pásovou míru. K hodnocení 

respiračních funkcí jsem měla k dispozici usilovnou vitální kapacitu plic (FVC), ale 

bohuţel ne u všech pacientů. Sledováním posturálních změn v průběhu času od 3letého 

pacienta aţ po pacienta 19 letého, jsem mohla zjistit, jaká je orientačně progrese 

onemocnění, kdy dochází k rapidnímu zhoršení stavu pacienta, co vše to ovlivňuje a 

kdy je tedy potřeba dbát na rehabilitaci a především, kdy je potřeba zahrnout do 

rehabilitace respirační fyzioterapii. Součástí diplomové práce je i dotazník, týkající se 

rehabilitace těchto pacientů, jak často chodí na rehabilitaci a co vše v rámci rehabilitace 

provádí. Tento dotazník vyplnilo všech osm pacientů. 
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5.1.1 Pacient č. 1 

16 let 

Anamnéza 

RA: matka: narozena 1964, učitelka v MŠ, úraz levého oka v r. 1994, vertebrogenní 

obtíţe, vyšší CK, noční křeče lýtek, rodiče matky: matka zdravá, otec abusus alkoholu, 

+ v 65, cirhóza jater, sestra matky 2x SA(ve 3,5měs.), bratr matky zdráv, otec: narozen 

1966, řidič, azoospermie, léčen pro dnu, rodiče otce: matka + na RS, otec + ca jícnu, 

sourozenci: sestra narozena 1994, amblyopie a myopie 

OA: z II. rizikové gravidity (asistovaná reprodukce, dárcovské sperma), cerclage v 3. 

měsících, slabší pohyby plodu neţ u 1. dítěte, porod spontánní ve 37. týdnu, záhlavím, 

nekříšen, PH 2700g/49cm, poporodní adaptace dobrá, lehký icterus, domů7.den, kojen 

10.měsíců, prospíval dobře 

NO: rozvoj onemocnění od 3 let věku, zhoršování chůze, přestával stačit vrstevníkům, 

po dalším roce kolébavá chůze a obtíţe při chůzi do schodů, sekundární osteoporóza, 

rehabilitace denně doma, protahování, na vozíku od roku 2008, ovládá pohyb na 

elektrickém vozíku, sám pije brčkem, píše na PC, čte si, sám nevstane, neudrţí hlavu 

zpříma bez opěrky, stálá dopomoc matky 

AA: negativní 

SA: úplná rodina, bydlí v bytě 

EA: 1/2014 prodělal levostrannou bronchopneumonii (terapie 10 dní ampicilin, dechová 

rehabilitace) 

FA: Coenzym Q 10, Prestarium neo, Karnitin, Vigantol, Protandin  

Operace: po operaci umilikální hernie 03 FNM, biopsie svalu v 5 r. FNM, operace 

skoliózy v 04/2011 – zadní spondylodéza (před operaci skolióza 70°) 

Úrazy: neúplná fraktura holenní kosti vpravo v 2/06 

Infekty: varicella v 8 letech věku, pro velký výsev hospitalizován na infekčním 

oddělení nemocnice Pardubice, 03/13 prodělal horečnatý respirační infekt s ATB, 1/14 

levostranná bronchopneumonie 

Hospitalizace: ortopedická klinika Brno, opakovaně KDN FNM, chirurgická klinika 

FNM, opakovaně Janské lázně, 28.1.-7.2. 2014 – DO Pardubice bronchopneumonie I. 

vlevo 

Poradna: neurologie – sledován od 6/02, psycholog – Pardubice 1xza rok, ortopedie 

v Brně 
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Spirometrie: velmi těţce redukovaná vitální kapacita plic (18%) při svalové dysfunkci 

bez známek obstrukce 

PMV: posadil se v 7. měsících, lezl v 9. měsících, stoj u opory v 10. měsících, 

samostatná chůze v 14. měsících, řeč – první slovo ve 12. měsících, krátké věty ve 3 

letech, čistotu udrţuje od 2 let věku, od 10 do 13 roku noční enuresa, MŠ od 4roku 

věku, adaptace dobrá, porucha vývoje řeči, ZŠ od 7 let. Nyní 1. ročník gymnázia 

v Hradci Králové (pedagogický asistent), učí se dobře, baví ho matematika, krátké věci 

si napíše sám, jinak má asistentku, spí dobře 

Objektivní nález: Imobilní, schopen obsluhovat akry rukou elektrický vozík, sed 

stabilní, opěrka na hlavu, od 3 let zhoršování funkce, HK – tonus výrazně sníţen, síla – 

proximálně 1, distálně 2, minimální pohyb ramen a akrálně, lépe vpravo, neobratně, 

náznak kolečko špetka, rr C5 -8 nevýbavné bilaterálně, pyramidové jevy iritační 

negativní, zánikové nelze, cílená taxe, diadochokineza nelze, stisk jen náznak, 

kontraktury flexorů paţe stupeň 5 bilaterálně, rotátorů ruky stupeň 5 bilaterálně, DK – 

síla proximálně 1, distálně 2, tonus výrazně sníţen, rr L2-4 nevýbavné bilaterálně, L5-

S2 ve stopě bilaterálně, pyramidové jevy iritační extenční negativní bilaterálně, flekční 

negativní, zánikové jevy nelze, cílená taxe nelze, kontraktury flexorů stehna vpravo  5 

stupňů, vlevo 15 stupňů 

Vitální funkce:  170cm, 51kg, P 94/min, TK 108/72 Torr, DF 22/min, TT 36,7 °C 

Rehabilitace: viz Dotazník 1, Přílohy 1 

Vyšetření:  

Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  1.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 0.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 1.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 1. Stupeň 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 0.stupeň 

5. Klek – 0.stupeň 

6. Stoj – 0.stupeň 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 0.stupeň 

8. Dřep – 0.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 92cm 

Tabulka č.1 
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Maximální nádech 94cm 94cm 94cm 

Maximální výdech 92cm 92cm 92cm 

 

Průměr:  94cm při maximálním nádechu a 92 cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 94cm – 92cm = 2cm 
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5.1.2 Pacient č. 2 

11 let 

Anamnéza 

RA: matka: rok 1971, asistentka, zdráva, otec: rok 1968, podnikatel, zdráv, sourozenci: 

sestra, 1990, zdráva, bratr, 1994, zdráv 

OA: těhotenství a porod bez komplikací, z III. Fyziologické gravidity, PH 3020/52cm 

AA: negativní 

FA: vitamínové preparáty dle poučení z VFN (B vit., Koenzym Q 10), Prednison 

Operace: 0 

Úrazy: 0 

Infekty: časté bronchitidy 

Hospitalizace: 0 

Poradny: Centrum pro nervosvalové onemocnění – progresivní svalová dystrofie, 

stejně jako u bratrance z matčiny strany 

PMV: vývoj normální, sedí od 3. měsíce, staví se od 9. měsíce, zhoršování chůze, 

přestával stačit vrstevníkům, po dalším roce kolébavá chůze a obtíţe při chůzi do 

schodů, nyní chodí do 6. třídy, individuální rozvrh, má asistentku, občas si píše sám, 

hodně vyuţívá počítač, na vozíku je schopen se odstrkovat rukama v domácím 

prostředí, stálá dopomoc matky 

Objektivní nález: neurologický nález stacionární – myopatický syndrom, imobilita, 

interní nález v normě, oblast mírně odlišného koloritu na obou stehnech, cca 5 cm 

v průměru, 2x obdobná oblast na břiše cca 4x5 cm, sed stabilní, má mírnou skoliózu 

(bez operace), zhoršování funkce, slabost v HKK i DKK, kontraktury flexorů stehna 

vlevo i vpravo 3 stupně, tonus sníţen na DKK i HKK 

Vitální funkce: 148cm, 41kg, TK 101/66 Torr, P 96/min, D 18/min, TT 35,8°C 

Rehabilitace: viz Dotazník 2, Přílohy 1 

Vyšetření:  

Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  1.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 2.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 3.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 3. Stupeň 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 1.stupeň 
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5. Klek – 1.stupeň 

6. Stoj – 1.stupeň 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 1.stupeň 

8. Dřep – 1.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 77cm 

Tabulka č.2 

Maximální nádech 81cm 81cm 80cm 

Maximální výdech 77cm 78cm 78cm 

 

Průměr:  81cm při maximálním nádechu a 78cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 81cm – 78cm = 3cm 
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5.1.3 Pacient č. 3  

5 let 

Anamnéza 

RA: Dědeček matky ICHS, zemřel v 64 letech, sestra matky arytmie, u vzdálenější 

příbuzné myastenia gravis, matka: celiakie, Graves Basedow po TTE, alergička, otec: 

zdráv, sourozenci: bratr Aspergerův syndrom, alergie, vitiligo 

NO: po rovině s přestávkami 2 – 3 km, do schodů opora 1 HK a nestřídá DKK, po 

rovině 500m, na delší vzdálenost kočárek, v noci neklidný spánek, opakovaně se budí, 

spí s 1 z rodičů, v chování opakovaně stavy afektu, často vulgarizmy 

AA: na ATB a jiné léky neudává, má bezlepkovou dietu 

Operace: 0 

Úrazy: 0 

Infekty: 0 

PMV: sledován od 3 let, vývoj normální, sedí od 3. měsíce, staví se od 9. měsíce, ve 

školce má dobrovolného asistenta, psaní, kreslení, malování zvládá a velmi ho to baví, 

turecký sed zvládne, hodně leze, rád si hraje s autobusy a vlaky 

Objektivní nález: lucidní, nález na HN v normě, HK i DK hybnost symetrická, 

pseudohypertrofie lýtek, hypotonie bilaterálně, kontraktury nemá, lehce tuţší AS 

bilaterálně, reflexy na DK ţivé bez rozšířené zóny, taxe přiměřená, skoliózu nemá, 

vstává s lehkým šplhem do 3 s, chůze lehce myopatická, svalová síla na HK orientačně 

v normě, na DK orientačně flexe kyčle 4/5, dále 5, sám se posadí s atypickým 

stereotypem přes břicho, ve stoje vadné drţení těla, hyperlordosa, scapulae alatae, 

protrakce ramen, pedes planovalgii, hyperextenze v kolenou, chůze částečně přes 

špičky, proběhne se, porucha pozornosti s lehkou psychickou labilitou při dg DMD, 

poruchy soustředění 

Vitální funkce: 148cm, 41kg, TK 101/66 Torr, P 96min, D 18/min, TT 35,8°C 

Rehabilitace: viz Dotazník 3, Přílohy 1 

Vyšetření:  

Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  3.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 4.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 4.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 4. Stupeň 
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4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 2.stupeň 

5. Klek – 3.stupeň 

6. Stoj – 4.stupeň 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 4.stupeň 

8. Dřep – 3.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 59cm 

Tabulka č.3 

Maximální nádech 61cm 62cm 62cm 

Maximální výdech 59cm 59cm 59cm 

 

Průměr:  62cm při maximálním nádechu a 59cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 62cm – 59cm = 3cm 
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5.1.4 Pacient č. 4 

3 roky 

Anamnéza 

RA: matka: r. 1973, nyní MD, fyzicky zdatná, zdráva, pověřený orgán VSČR, rodiče 

matky: zdrávi, otec: r. 1962, technik, zdráv, rodiče otce: matka + v 62 letech na srdeční 

selhání, jinak onemocnění štítné ţlázy, otec + v 65letech po operaci cév – trombóza, 

nevlastní sestra ze strany matky: r. 1993, myopatický syndrom neurčitého typu – má 

pouze vyšší enzymy, v roce 2000 provedena svalová biopsie (negativní nález) 

OA: z II. fyziologického těhotenství, IVF (bez dárcovství oocytu či spermie), porod 

v termínu, spontánní, záhlavím, PH 3500g/53cm, poporodní adaptace v normě, kojen, 

prospívá dobře, očkování BCG 

NO: Chlapec vyšetřen 8. 10. 10. na neurologické klinice VFN vzhledem k RA, kde 

nevlastní sestra ze strany matky je sledována pro svalové onemocnění (myopatie zatím 

nejasné etiologie). U chlapce provedeno základní biochemické vyšetření s průkazem 

velmi vysoké aktivity kreatinkinázy a transaminázy, běţná fyzická aktivita bez větších 

obtíţí, na delší vzdálenost kočárek, do schodů spíše nestřídá DK, opoţděný vývoj řeči a 

lehká porucha pozornosti, interně prospívá, 

AA: negativní 

FA: Vigantol, vitamín D 

Operace: 0  

Úrazy: 0 

Infekty: 0 

PMV: v normě, chodí do školy, zde se snaţí dělat vše, chodí sám, skáče i běhá, má širší 

bazi ve stoji i při chůzi, chůze začíná být na špičkách, má hypertrofická lýtka, protrakce 

ramen, hyperlordóza bederní páteře, sám si kreslí, modeluje, hraje 

Objektivní nález: lucidní, nález na HN v normě, HK i DK lehce tuţší AS bilaterálně, 

hypertrofie lýtek bilaterálně, hyporeflexie L2/4, tendence chůze po špičkách, chlapec 

zakopává, HK a DK hybnost symetrická, tonus lehce vyšší v oblasti tricepsů, svalová 

síla normální, stoj i chůze je normální, vstává bez známek dřepu, lehká asymetrie 

v neprospěch LHK, kontraktury nemá, do sedu se přitáhne, opoţděný vývoj řeči, lehká 

hyperaktivita 

Rehabilitace: viz Dotazník 4, Přílohy 1 

Vyšetření:  
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Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  4.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 4.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 5.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 5. Stupeň, a 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 3.stupeň 

5. Klek – 4.stupeň 

6. Stoj – 5.stupeň, a 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 4.stupeň 

8. Dřep – 3.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 55cm 

Tabulka č.4 

Maximální nádech 57cm 58cm 57cm 

Maximální výdech 55cm 55cm 55cm 

 

Průměr:  57cm při maximálním nádechu a 55cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 57cm – 55cm = 2cm 
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5.1.5 Pacient č. 5 

8 let 

RA: matka: (1976) hypotyreóza, letrox, po operaci očí pro strabismus, rodiče matky: 

otec  1xkolaps, nízký tlak, matka zdráva, sourozenci matky: bratr zdráv, otec: (1974) 

zdráv, rodiče otce: otec HT, matka zdráva, sourozenci: bratr Eduard (2007)zdráv 

OA: dítě z fyziologické gravidity, 1 těhotenství, 7. týden krvácení, hospitalizace nebyla, 

terapie, gestační diabetes na dietě, porod v termínu, indukován, záhlavím, poporodní 

adaptace dobrá, kříšen nebyl, AS 9-10-10, PH 2540/46cm, ţloutenku měl lehkou, 

fototerapii neměl, kojen 13 měsíců, přechod na normální stravu bez problému, očkování 

řádně dle kalendáře 

AA: 0 

SA: maminka na mateřské, advokátka, tatínek Ing. - technický obor, rodinný dům, ţije 

v úplné rodině 

EA: klíště 

FA: negativní 

Operace:0 

Úrazy: 0  

Infekty: 0 

Hospitalizace: 0 

Poradna: Logoped od 10/2007, dříve RHB – nechtěl lézt po 4 – Vojta,  

PMV: v 10 měsících začíná sedět, stejně tak vstávání, v 11 leze po čtyřech, Vojtova 

metoda, 14,5 měsíců začal sám chodit, do schodů více méně sám nikdy nechodil, 

nestřídá nohy, plína na noc, od 2,5 roku udrţuje čistotu přes den, první slova 15-

18měsíc, dlouho říkal jen první slabiky, omezený slovník, spojuje dvě slova 

dohromady, na tělocvik chodí, ale má jiný reţim, píše a maluje krásně, má asistentku 

Objektivní nález: stacionární lehký myopatický syndrom, interní nález v normě, první 

obtíţe měl okolo 2,5roku, není schopen samostatné chůze do a ze schodů, při chůzi na 

nerovném povrchu vyţaduje oporu, často zakopává a padá, chůze je pomalá, 

s přestávkami ujde maximálně 500 metrů, na delší trasy jezdí na kočárku, velmi obtíţně 

se zvedá ze sedu, nevydrţí dlouho stát, skoliózu nemá, má hyperlordózu, protrakce 

ramen, scapulae alatae, není schopen se sám obléknout, potřebuje pomoc při jídle, při 

hygieně, ve škole má asistenta, škola je bezbariérová 

Respirační pomůcky: flutter 
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Vitální funkce: 20,9 kg, 120cm, TK 102/76 Torr, P 110/min, D 24/min, TT 36,4 °C 

Rehabilitace: viz Dotazník 5, Přílohy 1 

Vyšetření:  

Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  3.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 3.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 4.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 4. stupeň 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 2.stupeň 

5. Klek – 2.stupeň 

6. Stoj – 4.stupeň 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 3.stupeň 

8. Dřep – 2.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 62cm 

Tabulka č.5 

Maximální nádech 65cm 66cm 66cm 

Maximální výdech 63cm 63cm 63cm 

 

Průměr:  66cm při maximálním nádechu a 63cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 66cm – 63cm = 3cm 
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5.1.6 Pacient č. 6 

8 let 

Anamnéza 

RA: matka potvrzena přenašečka DMD/BMD delece, Jan jiné sourozence nemá, matka 

má sestru a ta dvě dcery, nyní jsou vyšetřovány na genetice 

OA: z I. rizikové gravidity pro krvácení, porod v termínu hlavičkou, PH 3400g/50cm, 

nekříšen, poporodní adaptace bez komplikací, celkově prospíval 

NO: od 2,5roku atypický stereotyp chůze, nestačí vrstevníkům hlavně v běhu, do 

schodů intermitentní s oporou 1HK, po rovině minimálně 1km 

AA: 0 

Operace: 0 

Úrazy: 0 

Infekty: 0 

PMV: hraniční, rehabilitace od 8. měsíce, lezl od 11. měsíce, samostatná chůze od 15. 

měsíce,1.slovo okolo roku, spojoval od 2 let, chodí do normální školy, bez asistentky, 

ale má individuální plán, jiný reţim na TV, píše hezky, kreslí, a rád si hraje s legem a 

staví 

Objektivní nález: lucidní, nález na HN normální, HK i DK lehké kontraktury AS 

bilaterálně, více vpravo (5/7st), svalová síla na DKK proximálně 4, dále povšechně 5, 

vstává ze sedu do 6s, skoliózu nemá, při posazování se přetočí na bok, mentálně 

odpovídá věku, KP kompenzován, AS pravidelná, dýchání čisté, DKK výrazná 

hypertrofie lýtek, reflexy  L5/S2 a reflexy na HK ve stopě, reflexy L2/4 nevýbavné, 

zvýšená lordóza, protrakce ramen, hypertrofická lýtka 

Vitální funkce: váha 28,7kg, výška 122cm, TK 112/75 Torr, P 106/min, D 28/min, TT 

36,5°C 

Rehabilitace: viz Dotazník 6, Přílohy 1 

Vyšetření:  

Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  3.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 3.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 4.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 4. stupeň 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 2.stupeň 
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5. Klek – 2.stupeň 

6. Stoj – 4.stupeň 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 4.stupeň 

8. Dřep – 3.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 67cm 

Tabulka č.6 

Maximální nádech 71cm 72cm 71cm 

Maximální výdech 67m 67cm 67cm 

 

Průměr:  71cm při maximálním nádechu a 67cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 71cm – 67cm = 4cm 
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5.1.7 Pacient č. 7 

10 let 

Anamnéza 

RA: matka: ročník 80, menarché ve 13 letech, zdráva, hypotyreóza, rodiče matky: 

matka dysplazie kyčelního kloubu, hypotyreóza, otec matky zdráv, otec: ročník 80, 

rychlejší nástup puberty, výhřez Lp, rodiče otce: otec + tragicky mlád, matka DM2T, 

problém s páteří po úrazu, sourozenci: sestra negativní genetické vyšetření na deleci 

DMD genu 

OA: z fyziologické gravidity, porod v termínu, PH 3350g/50cm, nekříšen, kojen 1 rok, 

prospíval dobře 

NO: sledován od 3,5 let, lehká progrese slabosti, horší stereotyp chůze, na kole v terénu 

jiţ jen kratší vzdálenosti, po rovině ujde 1 – 2 km, do schodů dopomoc obou HKK 

SA: ve 3. třídě na normální ZŠ 

FA: Prednison, KCl tbl., Ranisan, Protandim, Karnitin, koenzym Q10 

Operace: v 5 letech věku, AT, TE – abraze 

Úrazy: 0 

Infekty: opakované respirační s otitidami 

Spirometrie: mírná redukce FVC: 71% 

PMV: mírně opoţděný, sledován na neurologii, cvičil dle Vojty, samostatná chůze od 1 

roku věku, chodí do 4. třídy na normální škole, asistentku má 1xtýdně, jinak pomáhají 

rodiče, na TV nechodí, ale snaţí se chodit na procházky, píše sám, na počítači dělá 

úkoly, kreslí – i štětcem, jí sám, na záchod sám, i o přestávkách si hraje sám 

Objektivní nález: lucidní, nález na HN v normě, HK i DK kontraktury AS bilaterálně 

vpravo 88 stupňů, vlevo 90 stupňů, kontraktury flexorů kolen vlevo 3stupně, areflexie 

na HK i DK, svalová síla na HK proximálně 4, distálně 5, na DK proximálně 3, distálně 

5, mírná esovitá skolióza Th-L páteře, oploštělá hrudní kyfóza, vyrovnaná bederní 

lordóza, chůze myopatická, došlapuje na paty více vlevo, při chůzi vtáčí špičky dovnitř, 

vstává ze sedu u opory do 12s, do schodů dopomoc obou HK, ujde 1-2km, protrakce 

ramen, postaví se na jednu nohu, ale pouze na pravou, předklon se záklonem hlavy, obě 

dvě ruce zvedne nad hlavu, levá jde hůř 

Vitální funkce: 26 kg, TK 96/67, TF 86-94/min, výška 125 

Rehabilitace: viz Dotazník 7, Přílohy 1 

Vyšetření:  
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Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  3.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 2.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 3.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 4. stupeň 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 1.stupeň 

5. Klek – 2.stupeň 

6. Stoj – 4.stupeň 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 3.stupeň 

8. Dřep – 1.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 71cm 

Tabulka č.7 

Maximální nádech 75cm 75cm 75cm 

Maximální výdech 72m 71cm 71cm 

 

Průměr:  75cm při maximálním nádechu a 71cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 75cm – 71cm = 4cm 
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5.1.8 Pacient č. 8 

19 let 

Anamnéza 

RA: matka narozena 1965, u jejích 9 příbuzných dg. m. Duchenne, včetně 3 bratrů, kteří 

zemřeli v 12,18 a 16 letech, otec narozen 1958, cholecystopatie, elevace JT, bratr 

narozen 1990 v pořádku, hematologická onemocnění se v rodině nevyskytují 

OA: z 3. fyziologické gravidity (1xspontánní AB), porod v termínu, PH 3600g / 51 cm, 

bez kříšení, kyčle – široké balení, očkování dle kalendáře, kojen 2 měsíce, kojenecký 

vývoj normální včetně řeči, dětské infekce – plané neštovice v 5 roce, AT v 4 letech, do 

té doby recidivující otitidy a záněty HCD, nyní lehké virosy 2x ročně, jinak nebývá 

nemocný, postraumatická fraktura LDK v oblasti femuru v roce 2007, řešeno 

konzervativně 

NO: dg byla stanovena v 1 roce věku (9/1995), kdy byl hospitalizován na dětské klinice 

v Motole pro zjištěnou elevaci JT. EMG se známkami myogenního postiţení, m. 

Duchenne verifikován molekulárně genetickým vyšetřením, svalovou biopsii neměl, 

poslední EMG v 6/02 - myogenní léze, nyní se jiţ sám ve stoje neudrţí, od 11 let 

pouţívá mechanický vozík, který je schopen ovládat po rovině, jiţ nezvedne ruce nad 

horizontálu, jemná motorika je bez obtíţí, nají se a píše sám, obtíţe s polykáním, 

močením nemá, stolice dlouhodobě jednou za 3 - 4 dny, dýchání bez obtíţí, nebývá 

nemocný, matka neguje časté infekty HCD, chrápe minimálně, apnoické pauzy matka 

neguje, po delším spánku je osvěţený, spirometrie před rokem se stabilním nálezem, 

psychologicky vyšetřen v 11/04 v Jedličkově ústavu, pouze se závěrem vyšší 

unavitelnosti, nyní doporučen k přešetření, kardiologické vyšetření v roce 2008: arytmie 

- izolované uniformní komorové extrasystoly, ECHO zůstává v mezích fyziologie, 

kardiologicky kompenzován, doporučeno magnezium 1x1, poslední denzitometrické 

vyšetření v roce 2005, kde sníţený obsah kostního minerálu, v posledních 2 letech koţní 

obtíţe, sledován v místě bydliště maximum na obličeji a trupu, seborrhoická 

dermatitida, lokální terapie kortikoidy, má pravidelnou rehabilitaci, 1x týdně 

ošetřovatelka, 3x týdně fyzioterapeutka 

 

AA: atopický ekzém, v batolecím věku alergie na mléko, lepek, vejce, roztoče 
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SA: nyní ve 4. ročníku na soukromé střední škole na Kladně, dálkové studium, 

doprovází ho matka, má mechanický i elektrický vozík, bydlí s rodinou v bytě s malým 

výtahem 

FA: Flavobion2xl,Zyrtec 1-0-0, Magne 86 1-0-0, lokální kortikoidová mast 

Operace: 0 

Úrazy:0  

Infekty: v kojeneckém věku asi 2x obstruktivní bronchitida 

Spirometrie: objemy lehce sníţené, FVC 25%, FV křivka bez známek obstrukce, 

sníţení objemů je částečně dáno nedokonalou spoluprací, doporučena kontrolní 

spirometrie za 1/2 roku, při zhoršení dříve 

PMV: dg byla stanovena v 1. roce ţivota, chodí na střední, příští rok bude maturovat, 

asistenta nemá, všude ho doprovází matka, ve škole prospívá, píše na počítači, hraje 

také hodně hry, je schopen se sám najíst s občasnou dopomocí, sám se neotočí, není 

schopen se pohybovat sám na vozíku, je schopen sám ovládat elektrický vozík 

Objektivní nález: snaţivý, dobře spolupracující chlapec, astenický habitus, šíjové svaly 

- oslabené, ale hlavu udrţí i proti lehkému odporu, horní končetiny: hypotrofie i svalová 

slabost zejména proximálně, scapulae alatae, elevace nad horizontálu nelze, naznačené 

flekční kontraktury v oblasti loktů, rr 0, sám se neposadí, při pasivním posazení se v 

sedu udrţí, přetáčení vleţe prakticky nelze, na dolních končetinách pseudohypertrofie 

lýtek, flekční kontraktury kolen i kyčlí, rr L2/S2 0, vleţe schopen nohy částečně 

natáhnout i flektovat, abdukční drţení, narůstá varosní drţení nohou, více sin, zhoršeny 

kontraktury Achilovy šlachy bilaterálně, dynamika páteře dobrá, plochá záda, 

incipientní esovitá skolióza, stoj, chůze 0, pohybuje se na vozíku, vzhledem ke klesající 

síle svalů na horních končetinách jiţ dost obtíţně 

Vitální funkce: 41kg, 163cm, TK 104/78, P 74/min 

Rehabilitace: viz Dotazník 8, Přílohy 1 

Vyšetření:  

Funkční testování u progresivních dětských myopatií dle Haladové, Nechvátalové: 

Orientační hodnocení lokomoce  -  1.stupeň 

1. Mobilita v leţe – 0.stupeň 

2. Drţení a pohyb hlavy – 2.stupeň 

3. Sed a pohyby v sedě na stoličce – 3. stupeň 

4. Sed z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 0.stupeň 

5. Klek – 0.stupeň 
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6. Stoj – 0.stupeň 

7. Vztyk z lehu na zádech – dolní končetiny nataţeny – 0.stupeň 

8. Dřep – 0.stupeň 

Obvod hrudníku Haladové, Nechvátalové: 75cm 

Tabulka č.8 

Maximální nádech 77cm 77cm 77cm 

Maximální výdech 75m 75cm 75cm 

 

Průměr:  77cm při maximálním nádechu a 75cm při maximálním výdechu 

Pruţnost hrudníku: 75cm – 75cm = 2cm 
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6 DISKUZE 

 

U pacientů s DMD dochází ke změnám posturálního systému a tím i k ovlivnění 

dechových funkcí. Vše začíná jiţ v dětském věku okolo 2,5 let, kdy tyto děti přestávají 

stačit svým vrstevníkům. Ze začátku je to nejvíce patrné na chůzi, kdy vidíme tzv. 

kolébavou chůzi. Dále se to projeví na neschopnosti chůze do schodů a ze schodů. 

K těmto a dalším změnám, dochází postupem času, aţ jsou děti upoutáni na vozík. 

Společně se změnami posturálními dochází v závislosti na nich také ke změnám 

v oblasti dechového systému. Na změně dechového systému se kromě těchto změn 

uplatňují i změny související s rozvojem skoliózy, jinými deformitami páteře jako jsou 

fraktury a také farmakologická intervence.  

Postupným slábnutím svalů se rozvíjí deformity. Podle mého vyšetření dochází k 

prvním deformitám, kterými jsou kontraktury u těchto pacientů mezi8 aţ 10 rokem 

věku. Kontraktury vznikají postupně od DKK po HKK. Nejprve vidíme kontraktury na 

Achilových šlachách, poté postupně na flexorech kolenních kloubů a dále pak na HKK 

jsou to kontraktury flexorů prstů a lokte. Vţdy to bývá bilaterálně. 

Další deformitou je skolióza páteře. Zde je nutno poznamenat, ţe pacienti bývají na 

kortikoidech, které sice na jednu stranu oddalují vznik skoliózy, ale bohuţel zase na tu 

druhou zvyšují riziko fraktury obratlů v důsledku osteoporózy, která je právě 

neţádoucím účinkem těchto léků. Skolióza bývá přítomná u pacientů, kteří jiţ ztratili 

schopnost chůze, jsou tedy upoutáni trvale na vozík. Skolióza je však přítomná i u 

pacientů, kteří ještě stále mohou chodit. Sice jsou to krátké vzdálenosti, ale stále ještě 

nejsou upoutáni na vozík trvale. Podle mého vyšetření dochází ke vzniku a větší 

progresy skoliózy v 10 aţ 11 letech. 

Mezi deformity páteře můţeme řadit, jak jiţ bylo výše řečeno, fraktury obratlů. 

Jsou následkem farmakologické intervence, kterou mají nasazenou všichni pacienti. 

Záleţí samozřejmě na dávkách a na tendenci vzniku osteoporózy, takţe je to u kaţdého 

pacienta individuální. Mezi naměřenými pacienty nebyl nikdo, kdo by měl frakturu 

obratlů, ale je dost moţné, ţe k ní ještě postupem času můţe dojít. 

Oslabené svaly mají vliv např. na postavení pánve, rotaci ţeber a postavení ramen 

atd. jiţ od malička. U všech vyšetřených pacientů jsem zaznamenala hyperlordózu 

bederní páteře, nádechové postavení hrudníku, protrakci ramen, scapulae alatae atd. Uţ 

jen z tohoto usuzuji, ţe jiţ od 3 let věku si pacienti rozvíjí špatný stereotyp jak chůze tak 

především dýchání. Můţeme tedy říci, ţe i přesto, ţe funkce plic je do 10 let věku stále 
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neměnná, čili v normě, stereotyp dýchání se však mění. Měli bychom tedy do 

rehabilitačního plánu zařadit i dechovou rehabilitaci a to jiţ od zjištění diagnózy. 

 Ke sníţení ventilačních parametrů dochází většinou právě usednutím na vozík. Ve 

stejné době dochází i progrese skoliózy, můţeme tedy říci, ţe skolióza a sníţení funkce 

plic probíhá zhruba ve stejnou dobu a to od 10. aţ 11. roku věku.  

Vacek hovoří o sníţení dechové výkonnosti v prvé řadě díky primárnímu 

postiţení dýchacích svalů patologickým procesem. K tomu se přidává negativní vliv 

změny postury, postiţení břišních svalů, postiţení pomocných dýchacích svalů, rozvoj 

kyfoskoliózy, pokles celkové fyzické zdatnosti a v neposlední řadě i sníţení nároků na 

ventilaci při progresivně se sniţující pohybové zátěţi (Vacek, 2005).  

Prevence sekundárních změn a pravidelný aerobní trénink by měly patřit 

k celoţivotnímu rehabilitačnímu programu muskulárního dystrofika. Podle studie 

srovnání účinnosti dlouhodobého domácího programu zaměřeného na pravidelné cílené 

posilování respiračních svalů dýcháním proti řízenému odporu u Duchenneovy formy 

proti skupině necvičících ukázalo signifikantní zlepšení ventilačních parametrů u 

aktivní skupiny – jak maximálního inspiračního tlaku, tak i vitální kapacity. Maximální 

přírůstek síly i vytrvalosti dechových svalů byl zaznamenán v počátečních fázích 

nemoci (Vacek, 2005). 

Pacienti s DMD by měli být rehabilitováni celý ţivot. Léčebný plán by měl být 

komplexní a kaţdodenní. Moţnosti jsou ať jiţ dostupné rehabilitace či z finanční 

stránky velmi omezené, coţ potvrzují i vyplněné dotazníky všech 8 naměřených 

pacientů. I přes širokou škálu fyzioterapeutických technik, které by se dali vyuţít u 

těchto nemocných ať uţ Bobath koncept, Kabatova metoda proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace, Vojtův princip reflexní lokomoce nebo Metoda dle R. 

Brunkow, Senzomotorická stimulace, Metoda sestry Kenny, Metoda dle Brüggera, atd., 

které samozřejmě pacienti cvičí pod odborným dohledem, je však nejdůleţitější péče 

v domácnosti. Rodiče jsou ti, kdo s pacienty cvičí nejčastěji, i přesto, ţe jsou to např. 

techniky měkkých tkání a protahování, je to jeden z nejdůleţitějších faktorů 

rehabilitační péče u nás. Myslím si, ţe je velmi důleţité zaučování rodičů a snaha je 

naučit některé techniky, které by ještě více přispěli ke sníţení progrese toho 

onemocnění. Práce a trpělivost rodičů je v tomto smyslu nenahraditelná a obdivuhodná. 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřená na sledování posturálních a respiračních funkcí u 

nemocných s DMD. Vyšetřením, měřením a hodnocením malé skupiny pacientů jsem 

došla k závěru, ţe i přesto, ţe ke kaţdému pacientu je potřeba přistupovat individuálně, 

mají mnoho společných znaků. Můţeme tedy říci, kdy přibliţně, tedy v kterém věku 

dochází k určitým změnám jak posturálních, tak s nimi souvisejícími respiračními 

změnami. Kdy a v závislosti na čem se zhoršuje progrese onemocnění a kdy je tedy 

potřeba začít s rehabilitací.  

Součástí diplomové práce bylo téţ pojednání o řešení skoliózy u těchto pacientů, 

kde volba stabilizace páteře ukázala sníţení progrese deformity na určitou dobu a tím 

pádem také sníţení progrese respiračních obtíţí.  

Důleţitým poznatek v této práci bylo také zjištění nedostatečné rehabilitace u 

těchto pacientů, které bylo zaznamenáno z dotazníku všech 8 pacientů. Fyzioterapie by 

měla probíhat pod dohledem odborníků, ale samozřejmě také v domácí péči a to, co 

nejčastěji. V této oblasti jsou nezastupitelnou pomocí rodiče a rodinný příslušníci, kteří 

svou poctivostí, tolerancí a pevnou vůlí tvoří základ rehabilitace a zaslouţí si jistě velký 

obdiv. 
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10 PŘÍLOHY 

Dotazník č. 1 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)? ano 

2. Jak často je navštěvujete? 1xtýdně 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? 45 minut 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? Protahování, měkké techniky. 

5. Cvičíte i doma? ano 

6. Jak často cvičíte doma? 2xdenně 

7. Jak dlouho cvičíte doma?2x 20 minut 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? Viz 4. 

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? Acapela, dýchání pod ruku, v tomto směru máme rezervy. 

10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? Acapela 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? To, co cvičíme. 

12. Které cvičení máte nejraději? Syn nemá rád ţádné cvičení, protestuje, kdyby 

bylo na něm, chtěl by jen podle své potřeby protahovat ruce 

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? Povaţuju ho za nutné, proto ho 

provádíme. 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? Neurologie, krev- 1x ročně. Kardio – 1x 

ročně. Spirometrie – 1x ročně. Ortopedie- 1x ročně. Rehabilitační lékař – 1x 

ročně. 

15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? Ano, 

mluvíme, syn je velký a má přístup k internetu. 

 

Dotazník č. 2 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)?  - ano 

2. Jak často je navštěvujete? 1-2x týdně 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? 1 hodinu 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? protahování, cvičení na míči, 

dechové cvičení občas 

5. Cvičíte i doma? ano 

6. Jak často cvičíte doma? 3-4-x týdně 
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7. Jak dlouho cvičíte doma? cca 20-40min. 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? protahování, míčkování (po Novém roce 

budeme mít motomed), občas perličková koupel  

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? Občas pouze mašinka (po Vašem vysvětlení drţení ţeber) 

10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? míček, míč, polštář 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? protahování pod kolenem 

12. Které cvičení máte nejraději? ţádné 

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? cvičení z posledních sil 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? EKG (nyní 1x za měsíc), rehabilitační 

lékařka (nyní 1x za 3 měsíce), odběry krve moči (nyní vţdy po 14 dnech).  

Dexascen 1x za rok. Jelikoţ jsme účastníci studie léku máme prozatím návštěvy 

u lékařů upravené, vše se změní jelikoţ byla studie ukončena. 

15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? Určitě 

mluvíme o všem 

Dotazník č. 3 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)? Ano cca v půlročních 

cyklech 

2. Jak často je navštěvujete? Jednou za 14 dnů 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? Půl hodiny 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? Nedokáţi odpovědět, je to 

směs cvičení a protahování, aby to syna bavilo. Bohuţel dost „zlobí― při cvičení 

a běţné cviky a protahování nevydrţí dlouho 

5. Cvičíte i doma? Snaţíme se, ale zatím nepravidelně 

6. Jak často cvičíte doma? 1x týdně, odhadem 

7. Jak dlouho cvičíte doma? Je to tak 20 min 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? Spíše kombinace masírování lýtek, 

nohou a protahování achilovek. Dále cvičení na míči 

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? Zatím ne, rádi bychom. Nyní po návštěvě zapojíme dechová 

cvičení 
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10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? Míč a malé míčky pro chodidla, 

dále takovou nafukovací plastovou podušku s výčnělky, která masíruje a 

stimuluje chodidla 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? Zatím střídáme  

12. Které cvičení máte nejraději? Syn má asi nejraději míč a poté protahování 

spojené s masáţí  

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? Nemůţeme najít rytmus nebo způsob, 

který by znamenal pravidelné cvičení 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? Jednou za půl roku k neurologovi a 

fyzioterapeutickému lékaři. Jendou ročně srdce 

15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? Ne, 

Syn a ani jeho starší bratr netuší jakou nemoc má. Mluvíme jen o tom, ţe má 

slabší noţičky. Nechceme děti vystavovat zbytečným přemýšlením, co bude… 

Dotazník č. 4 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)? Ano. 

2. Jak často je navštěvujete? 1x měsíčně – hrazeno ZP a 1x týdně jako samoplátci 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? 30 minut 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? Měkké techniky, míčkování, 

protahování 

5. Cvičíte i doma? Ano, snaţíme se, ale Matýsek nespolupracuje, tak alespoň 

masírujeme. 

6. Jak často cvičíte doma? Kaţdý den. 

7. Jak dlouho cvičíte doma? 10 – 15 minut. 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? Měkké techniky, protahování,  

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? Ne, ale máme v plánu v nejbliţší době koupit RC Cornet. 

10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? Míčky. 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? Kdyby spolupracoval, tak měkké techniky, 

protahování, posilování, formou hry. 

12. Které cvičení máte nejraději? Viz 12 (kéţ by někdo prováděl za nás, neboť 

s cizími bez nás spolupracuje) 

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? Čas, neboť moc nestíháme. 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? 2x ročně neurologie 
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15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? Zatím 

ne. 

Dotazník č. 5 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)? Ano 

2. Jak často je navštěvujete? 1X 2 měsíce 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? 30 minut 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? Protahování šlach, masáţe, 

tejpování 

5. Cvičíte i doma? Ano 

6. Jak často cvičíte doma? 3-4x týdně 

7. Jak dlouho cvičíte doma? 15-30 min 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? Protahování, strečink, masáţe, cvičení na 

balonu 

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? Ano, máme Flutter, cvičíme 3x týdně cca 5 minut 

10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? Flutter, masáţní míčky, velký 

balon 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? Strečink, masáţe 

12. Které cvičení máte nejraději? Strečink, masáţe 

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? Občasná nespolupráce dítěte, fyzická 

námaha při zvedání dítěte 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? Neurologie 2x ročně, kardiologie 1x 

ročně, ortopedie 2x ročně 

15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? Ano, 

snaţíme se dle rozumových schopností dítěti vysvětlit jeho postiţení. 

Dotazník č. 6 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)? Ano navštěvujeme 

2. Jak často je navštěvujete? Chodíme 1-2x do měsíce 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? Vţdy 30 minut 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? Protahování Achylovek, 

posilování břišních a zádových svalů, rytíř, most, kolébka, dýchání v leţe do 

břicha, míčkování, masáţ 
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5. Cvičíte i doma? Ano cvičíme, dále se snaţíme, aby měl syn dostatek pohybu, 

jezdí na kole, koloběţce, chodíme plavat i na TV ve škole a stolní tenis 

6. Jak často cvičíte doma? Snaţíme se kaţdý den, ale myslím, ţe tak pravidelně 

obden 

7. Jak dlouho cvičíte doma? Cca 20min 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? Stejné nebo podobné jako na rehabilitaci 

(krom masáţí) 

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? Jen dýchání do břichav leţe se skrčenýma nohama a buď 

vydechuje do O nebo ŠÍ 

10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? Balon malý i velký 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? Nemáme s tím problémy, spíš, ţe se 

synovi někdy nechce, jinak zvládá vše, cviky obměňujeme 

12. Které cvičení máte nejraději? S balonem, protahovací cviky 

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? Nyní uţ po delší době, kdy jsme si 

zvykli, ţe cvičit musí (syn), uţ cvičení z velké části známe a syn uţ většinu 

z nich cvičí sám – jen ta nutnost a pravidelnost je náročná 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? K doktorce na rehabilitaci cca 3x do roka, 

kardiologie (nyní v rámci studie jsme absolvovali 4x do roka) – jinak 1x za 

2roky, ortopedie 2x ročně, Dexa scan 1x ročně, neurologie (nyní v rámci studie 

2x do měsíce) – jinak 2x ročně 

15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? 

Mluvíme, jen v rámci toho, co vědět musí, kdyţ něco nezvládá jako ostatní, 

jinak je vţdy přítomen pokud mluvíme u lékařů, přesně neví, o jakou nemoc se 

týká, nazvat ji umí a ví, ţe má nemocné noţičky, pokud se na něco zeptá, vţdy 

mu odpovíme a snaţíme mu to vysvětlit, ale vţdy vzhledem k jeho věku 

Dotazník č. 7 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)? Ano 

2. Jak často je navštěvujete? Ze začátku častěji, teď 2x za půl roku 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? 1/2hod 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? Protahujeme Achylovky, 

lýtka… 

5. Cvičíte i doma? Nejvíce doma 
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6. Jak často cvičíte doma? 3xdenně dříve, nyní 2xdenně 

7. Jak dlouho cvičíte doma? 15 – 20min. 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? Vojtovo cvičení, protahování končetin a 

celého těla 

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? Dýchání při cvičení a foukání do ústní harmoniky nebo míčku 

v košíku, ale ne tak často 

10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? Míč 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? Nedokáţu říci, které cvičení by nejvíce 

vyhovovalo, nebo ho měl nejraději, to se nedá přesně popsat 

12. Které cvičení máte nejraději? Nedokáţu říci, které cvičení by nejvíce 

vyhovovalo, nebo ho měl nejraději, to se nedá přesně popsat 

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? Nejvíce mi vadí denně cvičit, kdyţ syn 

vidí, ţe nikdo nemusí mít takovou povinnost a on kolikrát má dost otázek kolem 

toho! 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? Neurologie, kardiologie, ORL, ortotika, 

spirometrie, rtg páteře, fyzioterapie, odběr, kaţdý půl rok 

15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? Ano – 

úměrně k věku 

 

Dotazník č. 8 

1. Navštěvujete pravidelně fyzioterapeuta/ku (rehabilitaci)? -  ano 

2. Jak často je navštěvujete? – 3x týdně 

3. Jak dlouho trvá fyzioterapie? – 1 hod. 

4. Jaké fyzioterapeutické metody či techniky cvičíte? Protahování horních i dolních 

končetin, mobilizace, měkké techniky, respirační fyzioterapii 

5. Cvičíte i doma? - ano 

6. Jak často cvičíte doma? – 3x týdně 

7. Jak dlouho cvičíte doma? – kaţdé cvičení 1 hod. 

8. Jaké metody či techniky doma cvičíte? Protahování končetin, mobilizace, 

respirační fyzioterapii 

9. Je součástí cvičení i respirační fyzioterapie či jakákoliv rehabilitace dýchacího 

systému? Jaká? - ano 
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10. Pouţíváte ke cvičení nějaké pomůcky? Jaké? – míčky, flutter, clini-flo 

11. Které cvičení Vám nejvíce vyhovuje? - uvolňovací 

12. Které cvičení máte nejraději? – masírování krční páteře a hlavy 

13. Co Vám na cvičení nevyhovuje či vadí? – občas únava z cvičení 

14. Na jaké vyšetření chodíte a jak často? – neurologické – momentálně nemáme 

neurologa, hematologické 2x ročně, plicní – 2x ročně, kardiologické – 1x ročně 

15. Mluvíte s dětmi o jejich onemocnění a o problémech, které se toho týkají? – 

mluvíme spolu a řešíme denně problémy, které jsou aktuální. 

 

 

 

 


