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ABSTRAKT
Dětská mozková obrna. Komplexní lázeňská péče u dětí s dětskou mozkovou obrnou a její
výsledky. Chilďs cerebral palsy. Complex bath child welfare with chilďs cerebral paralysis
and her record.

CÍLE:

vytvořit

materiál, který by byl podrobným popisem problematiky komplexní

lázeňské

péče u dětí s dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO), týkající se nezbytné spolupráce
několika medicínských oborů (neurologie, ortopedie, pediatrie, fyzioterapie, ergoterapie,

protetiky atd.). Tato práce by měla být na takové úrovni, aby dostatečně posloužila zejména
fyzioterapeutům a dalším specialistům, kteří pracují s dětmi se specifickými potřebami.

METODY: práce je literární rešerží týkající se problematiky DMO a její komplexní lázeňské
léčby,

dále je shrnutím a porovnáním výsledků péče u české a zahraniční klientely.

Prvním krokem bylo obstarání dostupné literatury a dalších zdrojů, například webové stránky,
časopisy, přednášky týkající se dané problematiky z teoretické stránky.
Po získání dostatečného množství materiálu byla vypracována teoretická část.
Druhý krok zahrnuje statistické údaje za rok 2005 shromážděné kolektivem léčebny Nové
lázně Teplice, které ukazují výsledky komplexní lázeňské péče u české a zahraniční klientely
a porovnání těchto výsledků.

VÝSLEDKY: byl vytvořen komplexně pojatý materiál spojující informace z různých zdrojů,

poukazující na nezbytně nutnou spolupráci jednotlivých medicínských oborů
(multidisciplinární přístup), zabývajících se diagnostikou a léčbou dětské mozkové obrny,
dále byly popsány možnosti komplexní lázeňské péče a v praktické části shrnuté výsledky této
péče o českou klientelu ve srovnání s klientelou zahraniční.
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1. ÚVOD
Tématem mé diplomové práce je dětská mozková obrna, komplexní lázeňská péče o
děti s tímto onemocněním a porovnání statistických údajů u klientů českých a zahraničních
shromážděných za rok 2005.
Toto téma jsem si vybrala, protože se každodenně ve svém zaměstnání setkávám
s touto problematikou a mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, jak je důležitý a nezbytný
komplexní a multidisciplinární přístup k dosažení pozitivních výsledků v této oblasti.
Dalším důvodem výběru tématu této práce je zdůraznění faktu, že výsledky, kterých
lze kvalitní péčí o děti s DMO dosáhnout, jsou závislé nejen na široké škále možností léčby a
zmírnění následků onemocnění, ale také na funkci rodiny a blízkého okolí, na prostředí, ve
kterém dítě vyrůstá a na zájmu, který je těmto dětem ze strany rodičů věnován. Je tedy nutno
podotknout, že péče o handicapované děti v České republice se liší od péče v zahraničí,
zejména v zemích blízkého východu (Kuwait, Saudská Arábie, Libye, Spojené Arabské
Emiráty apod.). Jednak v kvalitě dostupné péče, dále pak v přístupu k této problematice ze
strany rodiny a její informovanost týkající se daného onemocnění.. Spolupráce či
nespolupráce rodiny je pro výsledek celého procesu rozhodující.
Ve své práci se snažím poukázat na několik kritérií, která jsou důležitá a v obou
skupinách, které statistika zahrnuje, rozdílná. Jako například věkové rozdělení české a
zahraniční klientely, rozdělení podle diagnóz, délka pobytu v lázeňském zařízení, první nebo
opakované pobyty, způsoby léčby.
Teoretická část práce je zaměřena na celkovou problematiku a složitost onemocnění,
kterým je dětská mozková obrna, jsou zde zmíněny příčiny vzniku DMO, klinický obraz
jednotlivých forem a další přidružená onemocnění.
V druhé kapitole je porovnán psychomotorického vývoje zdravého dítěte a odlišnosti
ve vývoji dětí s DMO.
Třetí kapitola shrnuje diagnostiku DMO, popisuje primitivní reflexy novorozenců a
kojenců, polohové reakce a další vyšetřovací metody.
Kapitola čtvrtá zahrnuje komplexní lázeňskou péči, poukazuje na všechny dostupné
metody terapie (operativní, semiinvazivní, konzervativní) a uplatnění dětí s DMO.
Praktická část diplomové práce shrnuje v grafické podobě statistické údaje za rok
2005, shromážděné kolektivem pracovníků dětské léčebny Nové Lázně Teplice, které
porovnávají (dle několika kritérií) klientelu českou a zahraniční, zejména v délce pobytu dětí
obou skupin, věkové rozdělení české a zahraniční klientely, rozdělení podle diagnóz, srovnání
celkových výsledků léčby.
Cílem mé práce není hodnotit kvalitu péče o děti s DMO v různých zemích, ale
poukázat na to, že nejen vyspělost některých medicínských oborů a jejich vzájemná
ipolupráce je vždy nejefektivnější a dostačující.
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2.

TEORETICKÁ ČÁST

2.1. DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA
Dětská

mozková obrna (DMO) je stacionární encefalopatie projevující se poruchou
hybnosti a jejího vývoje na základě poškození nezralého mozku v době před porodem prenatální poškození, během porodu - perinatální poškození, nebo do určité doby po porodu
(kojenecký, někdy i mladší batolecí věk)- postnatální poškození. (Kraus a kol, 2005)
Následky postižení centrální nervové soustavy (dále jen CNS) v době mezi narozením
a 1. rokem věku dítěte jsou prakticky shodné s těmi, které pozorujeme při předporodním,
nebo porodním poškození mozku. Příznaky DMO zahrnují široké spektrum postižení. Osoby
s DMO mohou mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, jako je psaní či střt'haní
nůžkami, mohou mít obtíže s udržením rovnováhy a s chůzí, mohou trpět mimovolními
pohyby, jako jsou například kroutivé pohyby rukou nebo vůlí neovladatelné pohyby úst.
Příznaky se liší jedinec od jedince a u téhož dítěte se mohou v průběhu času měnit.
Protože byl mozek více či méně poškozen, je možné v některých případech pozorovat
i poruchy mentální, nervové záchvaty, smyslové vady, poruchy komunikační, čití aj.
Přes všeobecně

vžité přesvědčení nemusí diagnóza DMO vždy automaticky znamenat
těžký handicap. Zatímco dítě s těžkou formou DMO je často zcela neschopné chůze a
potřebuje náročnou, komplexní, doživotní péči, dítě s lehkou formou postižení může být jen
lehce nemotorné a obejde se bez speciální péče.
Tento stav se zpravidla dále nezhoršuje, i když její obraz není plně rozvinut
po poškození CNS, ale rozvíjí se s vývojem motoriky při vzniku lidských
pohybů, protože při narození člověk ještě není motorikou plně vybaven, tu se musí teprve
bezprostředně
učit.

Není to onemocnění dědičné a nakažlivé, nemá nic společného s dětskou obrnou
(poliomyelitidou), která je infekční, virového původu. Pod pojem DMO nepatří poruchy
hybnosti způsobené onemocněním svalů ani periferních nervů.
Přes

veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá
medicína přesto nabízí lidem s DMO pomoc alespoň částečným
mírněním některých projevů tohoto postižení, vedoucím ke zlepšení jejich života.

prevence.

Současná

2.1.1. Etiologie a faktory zvyšující riziko vzniku DMO
Podle Krause (2005) a Vojty (1993) příčinou DMO bývá více
3:tiologie zůstává asi ve 20 - 30 % případů nejasná.

činitelů zároveň.

Nejzávažnějšími rizikovými faktory jsou perinatální asfyxie, postnatální infekce,
>orodní váha pod 2000 g, porod koncem pánevním a fetální malformace.
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2.1.1.1. Prenatální příčiny

•

lntrauterinní infekce - způsobené infekčním onemocněním matky (např. infekční
žloutenka, syfilis, cytomegalovirus, toxoplazmóza, zarděnky, zánět vaječníků, atd.)
během těhotenství, zvláště v jeho prvních třech měsících, kdy dojde k zánětu mozku
vyvíjejícího se zárodku či plodu sjeho následným poškozením. Vzniká fetální
encefalopatie plodu, protože ještě není vyvinuta hematoencefalická bariéra bránící
vstupu infekce do mozku plodu

•

Chromozomální aberace

•

Fyzikální a toxické noxy - rentgenové
matky

•

Metabolické poruchy u matkp- např. diabetes mellitus

•

Hormonální poruchy u matkp - hyperthyreóza

•

Gestózy- objevují se hlavně v poslední fázi gravidity a mohou vést k fetální hypoxii

•

Úrazy v těhotenství- hlavně úrazy břicha

•

Krvácení matkp během těhotenství
dostatečným množstvím kyslíku

•

Vrozené malformace -

•

Epilepsie mat/w

•

Mentální retardace mat/w

rozštěpové

záření,

alkohol a jiné škodlivé látky v krvi

plod není následkem toho zásobován

vady páteře, hernie, malformace obličeje, apod.

2.1.1.2. Perinatální příčiny

•

Hypoxicko - ischemická encefalopatie - způsobená asfyxií. Dochází k selhání
dodávky kyslíku, novorozenec musí být kříšen. Příčiny asfyxie mohou být centrální útlum dýchacího centra, medikamenty podané matce, mechanické trauma postihující
mozkový kmen, nebo periferní - překážky plicní ventilace, kardiovaskulární
dysfunkce, krevní změny. U nedonošených dětí může být příčinou asfyxie dále
snížená reaktivita dýchacích center, strukturální nezralost plicní tkáně a nedostatek
surfaktantu. Vzniká neuronální nekróza v bazálních gangliích mozkového kmene,
mozkové kůry a mozečku s odumřením neuronů v motorické a asociační oblast.

•

Krvácení do CNS - intraventrikulární , intracerebrální, subarachnoidální. Krvácení u
donošených novorozenců je vzácné a je výhradně následkem porodního traumatu. U
novorozenců nedonošených jde o poruchu autoregulace průtoku krve mozkem
s následným krvácením do predisponovaných míst, tj. krvácení do zárodečné matrix
nebo do komor (intraventrikulární krvácení s posthemoragickým hydrocefalem),
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v těžších případech dochází ke krvácení do parenchymu, které destruuje mozkovou
tkáň ve velkém rozsahu.

•

Abnormálnl porody
- klešťový porod s následným traumatem hlavy novorozence
-porod koncem pánevním
- protrahovaný porod, kdy dlouhodoběji působí tlak na hlavičku a trup v porodních
cestách a děloze, to vede ke krevní stáze v nitrolebním prostoru novorozence
- překotný porod, kdy je novorozenec ohrožen krvácením do mozku tím, že při
rychlém vyrovnání rozdílu mezi tlakem nitroděložním a atmosférickým může dojít
k porušení cév
- operační porod císařským řezem
-předčasný

odtok plodové vody

- vcestné lůžko
- abnormální polohy plodu
-porod dvojčat či více dětí
-porod velkého plodu (nad 4000 - 4500 g)
•

Nlz!cé skóre dle Apgarové

•

Matebolické encefalopatie -

•

Nedonošenost různého stupně- porod před 37. týdnem těhotenství. U nedonošeného
dítěte je vzhledem ke křehkosti krevních vlásečnic a nevyvinutým cévním stěnám
mnohonásobně zvýšeno nebezpečí krvácení do mozku při nevyvinuté krevní
srážlivosti.

•

Přenošenost - při přenášení

•

Fetálnl erytroblastóza - způsobená rozpadem erytrocytů v důsledku tvorby protilátek.
Ty vznikají, pokud je matka Rh negativní a plod po otci Rh pozitivní. Vzniká těžká
novorozenecká žloutenka, kdy se žluté barvivo z nadměrného množství rozpadlých
erytrocytů dostává do mozku plodu a brání vnitřnímu dýchání nervových buněk, takže
některé hynou.

např.

hypoglykémie

se snižuje sycení krve plodu kyslíkem
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2.1.1.3. Postnatální příčiny
•

Kraniocerebrální traumata

•

Bakteriální meningoenecfalitida

•

Virová encefalitida

•

Toxická a metabolická encefalopatie

•

Bronchopneumonie omezující dýchací plochu plic a tím nedostatek kyslíku

•

Hnisavé záněty středouší

•

Septické stavy

2.1.1.4. Prevence
Některým

•

•

ze známých příčin je možné účinně předcházet:

Přispění

ke zdravému průběhu těhotenství pravidelnou a kvalitní prenatální péčí,
dobrou výživou a vyloučením negativních vlivů (kouření, konzumace alkoholu a
užívání drog matkou) před i během těhotenství
Zabránění

vlivu Rh inkompatibility na plod - vyšetření Rh faktoru matky i otce a
podání séra, které brání poškození mozku protilátkami tvořenými při Rh
inkompatibilitě matky a plodu

případné

•

Včasná prenatální

•

Snaha o snížení počtu porodů nedonošených nebo přenošených novorozenců

•

Snaha o snížení výskytu perinatální asfyxie, infekcí a traumat

•

Léčení

•

Další možnou prevencí DMO je, v případě
následná péče v optimálních

diagnostika (vývojové vady, ... )

novorozenecké žloutenky fototerapií nebo u závažných případů transfúzí

Nicméně, přes

veškeré snažení

rodičů

i

potřeby, časná

lékařů,

a kvalitní resuscitace a

není zcela možné zabránit tomu,

děti s dětskou mozkovou obrnou. Vzhledem k neobjasněné příčině ve většině
)řípadů zůstávají reálné možnosti účinné prevence DMO velmi omezené. Je pravděpodobné,
~e se výskyt DMO ani v budoucnu příliš nezmění. (Kraus, 2005)

1by se rodily
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2.1.2. Klinický obraz DMO
Vývojová retardace
Podle Vojty (1993) opoždění vývoje dítěte není patrné hned po narození. Retardace je
odhalena nejčastěji rodiči zhruba ve 3. - 4. trimenonu, pokud dítě nebylo sledováno
neurologem již od porodu pro pozitivní anamnézu.
Dítě se neotáčí, neplazí se, nebrouká si, neposazuje a nestaví se v období, kdy by toto
dle správného psychomotorického vývoje mělo zvládat. Vývoj probíhá nerovnoměmě, ve
skocích. Je porušen časový sled vývoje pohybových i duševních schopností zdravého jedince.

Odchylný vývoj hybnosti
Objevují se abnormality týkající se vzpřimování, lokomoce a jemné motoriky. Dále je
např. zjevná preference jedné horní končetiny, přetáčení jen přes jednu polovinu těla. Děti
většinou nelezou, ale pohybují se odstrkáváním lokty a koleny, nebo válí sudy. Oddaluje se
doba samostatné chůze, většina dětí začíná chodit až kolem 3. - 6. roku, mechanismus chůze
je hrubě narušen.

Odchylky svalového napětí
Poruchy svalového napětí jsou předstupněm jiného neurologického syndromu.
Spastické formy často zprvu prochází fází hypotonie, která se vývojem mění v hypertonii.
Svalové napětí se zvyšuje, držíme-li dítě v částečně vzpřímené poloze.

Hypotonie - snížení svalového i kožního tonu. Je zde

přítomný větší

rozsah pohybu,

dítě

je

nápadně chabé (připomíná hadrovou panenku). Jde o poruchu řízení svalového napětí.
Příčinou je poškození mozkové kůry, podkorové šedé hmoty nebo mozečku. Nejčastěji jde o

kombinované, rozsáhlejší poškození mozku.

Hypertonie - zvýšení svalového napětí, které často přechází ve spasticitu. Hypertonie je
relativně vzácná v novorozeneckém období. Svaly jsou pevné, na pohmat tuhé. Lze je pasivně
protáhnout, avšak vracejí se do původní, mírně zkrácené polohy. Je zde patrné semiflekční
držení. Hlavní příčinou je poškození mozkového kmene.
Časná spasticita- přítomná u těžkých poškození mozku, hlavně mozkového kmene a kůry.
Projeví se od nejútlejšího věku nápadným záklonem hlavy, fl.ekčním držením horních
končetin (HKK) a extenčním držením končetin dolních (DKK). Tento stav se nazývá
opistotonus, který je známkou selhání kortikální inhibice drah vedoucích z kmene mozkového
do míchy.

Asymetricky zvýšený tonus zevních
přítomný zhruba u 80 % dětí s DMO.

očních svalů

je

příčinou

strabismu, který je

Abnormální kinézy a postury

Popsáno v kapitole 2.1.3.

Reflexologické odchylky
Některé

reflexy jsou zvýšené (např. šlachosvalové reflexy svalů inervovaných
poškozenými etážemi kortikospinální dráhy), některé snížené až nevýbavné.
Přetrvávají primitivní reflexy v období, kdy by
reflexy vzpřimovací a vyvažovací.

měly

být již vyhaslé, jsou porušené

O primitivních reflexech více v kapitole 3.

Poruchy somatického růstu

U dětí se středně těžkými a těžkými formami DMO, zejména u formy kvadruparetické,
je časté, že tělesně neprospívají. Projevem je zaostávání tělesného růstu a vývoje ve srovnání
s vrstevníky. Kojenci mají malé hmotnostní přírůstky, u malých dětí je patrný malý tělesný
vzrůst, u dospívajících je mimo menšího vzrůstu patrný i opožděný rozvoj sekundárních
pohlavních znaků. Růstové problémy mají několik příčin, mj. i poškození mozkových center
kontrolujících růst a vývoj organismu a chybění normálního trofického vlivu na kostní zrání.

Ortopedické komplikace
DEFORMITY NOHOU

-pes equinus (koňská noha) vzniká zkrácením Achillovy šlachy vlivem spasticity až
kontraktury m. triceps surae. Pata je tažena vzhůru, noha stojí na špičce. Vyskytuje se u
končetin hemiparetické formy, u formy diparetické a kvadruparetické.
- pes equinovarus (koňská noha
našlapuje na malíkový okraj
kdy ploška nohy je převrácena dovnitř.
svalů, dítě

vybočená)

vzniká tahem Achillovy šlachy a dalších
nohy, někdy až na hřbetní stranu nohy,

přední části

-různý stupeň poruchy podélné klenby - nejčastěji u diparetické formy, vzniká noha
kolébková, kdy dítě chodí se zdviženými patami po vnitřní straně chodidla, zde také dochází
k deformitám palce (hallux valgus).

-pes escavatus (noha vyklenutá, lukovitá) - zde je přílišné vyklenutí a zdůraznění
podélné klenby, předozadní rozměr chodidla je zkrácen. Příčinou je zkrácení vazivové blány
(plantární aponeurózy), někdy i svalů chodidla.
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DISLOKACE KYČELNÍHO KLOUBU

- dochází k poruchám geometrie proximálního konce femuru, k poruše krytí
hlavice v kloubní jamce a k funkčnímu postižení svalstva se vznikem kontraktur. To vše může
vést k subluxaci a luxaci kyčelního kloubu. Příčinou jsou nepoměry jednotlivých svalových
skupin. Projevem je ochranné addukční a flekční držení s bolestivou reakci při pasivní snaze o
změnu polohy postižené končetiny, výrazné omezení extenze, abdukce a zevní rotace.

VADNÉ DRŽENÍ TĚLA

některých

způsobené

asymetrickým postižením břišních a zádových
svalových skupin nebo např. zkrácením jedné dolní končetiny.

svalů,

spasticitou

Poruchy citlivosti

Vyskytují se u všech forem DMO. Hlavním hodnoceným kriteriem je diskriminace
dvou bodů pomocí Weberova kružítka. Touto metodou se zjišťuje nejmenší vzdálenost , kdy
dítě ještě vnímá dotyk dvou bodů jako dva body.

Slinění
Slinění je spojeno s dýcháním ústy, hlavní
nesouhra polykacích svalů a jejich hypotonie.
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příčinou

je

částečné

váznutí polykání,

2.1.3. Klasit1kace jednotlivých forem DMO (dle Krause 2005, Vojty, 1993)
2.1.3.1. Spastické formy DMO
Bemiparetická forma

Tato forma je nejčastějším typem DMO. Je způsobena poškozením jedné mozkové
hemisféry, převážně korové oblasti. Je-li poškozena hemisféra pravá, jde o hemiparézu
levostrannou a naopak. Jsou tedy postiženy končetiny jedné poloviny těla - levé nebo pravé.
Více bývá zasažena horní končetina.
Příčinou

je

nejčastěji

porucha zásobování

části

mozkové hemisféry krví následkem

zánětu nebo ucpáním přívodné tepny. Část mozkové tkáně bez přívodu živin odumírá a
později

se hojí jako dutinka, tzv. porencefalie, nebo jako jizva- funkčně nehodnotná tkáň.

V novorozeneckém období a ranějším kojeneckém věku nejsou patrné poruchy
motoriky, potíže se objeví až při očekávaném nástupu cílené hybnosti. Objevuje se odlišné
svalové napětí postižených končetin, horní končetina (dále HK) je méně obratná, také dolní
končetina (DK) má odlišné pohybové vzorce, je méně používaná, např. při otáčení. Nastává
zjevné zvýšení svalového tonu, zvyšují se reflexy, končetiny zaujímají spastické postavení:
- HK je přitažena k trupu ve vnitřní rotaci, flektovaná k lokti, předloktí je v pronaci,
zápěstí ve volární flexy a ulnární dukci. Dále je patrná flexe v metakarpofalangeálních
kloubech a addukční kontraktura palce připomínající držení ruky novorozence. Vázne
upažení, extenze v loketním kloubu, supinace předloktí, dorzální flexe zápěstí a
pohyby palce, hlavně abdukce a opozice. V dalším vývoji, hlavně v těžkých
případech, se mohou objevit atetotické dyskinézy nebo hypotonie až atonie
postiženého ákra.
- DK je volně pohyblivá v kyčelním kloubu, extendovaná v kloubu kolenním, ákrum
je v plantární flexi ( zkrácení m. triceps surae) s různým stupněm pes equinus
spasticus. Omezena je především dorzální flexe v hlezenném kloubu.Postižené
končetiny jsou slabší a zpravidla kratší ve srovnání s druhostrannými. I příslušná
polovina obličeje bývá menší. Jde o hemihypogenezi. Ve stoji je patrné sešikmení
pánve k postižené straně, které je sledováno trupem, ten vychýlen na tutéž stranu. Při
chůzi dítě napadá na postiženou končetinu a došlapuje na špičku, HK drží strnule bez
pohybu. Celý obraz se zdůrazní při rychlé chůzi či běhu.
Děti

s hemiparetickým typem DMO mohou i nemusí být mentálně opožděné. Je to
dáno rozsahem poškození mozku. Asi třetina dětí trpí epileptickými záchvaty.

Oboustranná hemiparetická forma

Vzniká na podkladě dvou samostatných ložisek, kdy každé je v jedné mozkové
hemisféře. Postižení bývá asymetrické. Končetiny jsou v patologickém držení jako u
hemiparézy jednostranné. Tyto děti nechodí a pro těžké kontraktury mají velmi omezený
pohyb i horních končetin. Jsou zcela odkázány na pomoc druhých a na pohyb na vozíku.
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Děti poškozené touto formou mají vždy smzenou inteligenci a časté epileptické
záchvaty, často se objevuje "vývojový regres" (zastavení vývoje) a apatický stav (bez
kontaktu s okolím).

Tato forma je často obtížně rozeznatelná od formy kvadruparetické.

Diparetická forma klasická

Diparetická forma je způsobena poškozením CNS v kmenové oblasti,
krvácením do kmenových struktur mozku.

nejčastěji

Tento typ DMO se projevuje symetrickým postižením obou dolních končetin, které
jsou oproti trupu méně vyvinuté (disproporcionální vzrůst). Končetiny jsou slabší, hlavně
v bércích, většina svalových skupin má zvýšený tonus (spastickou hypertonii). Svaly se
zkracují, což vede k vadnému držení DKK i pánve. Zvýšené napětí svalů v oblasti pánve se
projeví její anteverzí a předklonem trupu. Kyčle jsou v semiflexi, dále jsou zkráceny
adduktory stehen, proto jsou DKK taženy k sobě až překříženy, nejčastěji v bércích, ale i ve
stehnech u těžších případů. Většinou jsou stehna také ve vnitřní rotaci, tím při flexi kolen
dochází ke zdánlivé abdukci bérců, rozšíří se baze a ulehčí se držení rovnováhy ve stoji a při
chůzi.

V kolenou je nejčastěji přímé držení (extenční typ), ale může být i trvalá semiflexe, až
flexe kolenních kloubů (flekční typ).
Dále jsou zkráceny Achillovy šlachy vlivem hypertonie trojhlavého lýtkového svalu a
paty jsou taženy vzhůru. Tím vzniká oboustranně špičkové postavení nohy a koňská, nebo-li
svislá noha (pes equinus). Tahem m. tibialis posterior vzniká navíc vybočení nohy (pes
equinovarus). Pak je chůze možná pouze po zevní straně chodidla, až zevní ploše nártu.
Vázne zde extenze a abdukce v kyčli, u flekčního typu extenze kolen, a dorzální flexe nohy.
Chůze

je možná s oporou jiné osoby, pomocí berlí nebo rolátoru (chodítka). Dítě
začíná chodit většinou až mezi 3. a 5. rokem. Vývoj chůze je ztížen nůžkovitým postavením
DKK (nůžkovitá chůze) a našlapováním na špičky (digitigrádní chůze) nebo na zevní stranu
chodidla.
U flekčního typu převažují kontraktury flexorů bérce (m. semitendinosus, m.
semimabranosus a m. biceps femoris). Dítě chodí po špičkách s ohnutými koleny, kymácí se
do stran (tzv. opičí nebo lidoopí chůze).
Motorika HKK se většinou vyvíjí normálně s dobrou hrubou motorikou,
s neobratnými pohyby prstů. Možné jsou i dyskinézy HKK (mimovolní kroutivé pohyby), což
ztěžuje používání ortopedických pomůcek.
Epileptické záchvaty se u této formy objevují zřídka kdy. Dobrým znakem je, že u
většiny dětí takto postižených je dobrý intelekt umožňující spolupráci při rehabilitaci, školní
vzdělání a přípravu na vhodné zaměstnání.
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Diparetická forma paukospastická

Do tohoto typu DMO patří diparézy bez adduk:čních stehenních kontraktur. Jsou zde
drobné mozečkové příznaky: ataxie (porucha koordinace svalů či svalových skupin,
pohyb není prováděn plynule); dismetrie, třes, dysdiadochokinéza, nystagmus.
časté

Je zde omezena dorzální flexe nohy pro hypertonii m. triceps surae,
nůžkovitá ani lidoopí, ale kolébavá se zatížením přední části planty.

chůze

nikdy není

Inteligence je většinou normální, epileptické záchvaty nejsou přítomné téměř nikdy.
Tato forma je méně častá než klasická diparetická
středně těžké. Příčinou je také porucha kmenové oblasti

forma, převažují případy lehké a
mozku, hlavně u nedonošených

novorozenců.

Kvdruparetická forma

Kvadruparetická forma DMO postihuje všechny končetiny a je následkem
oboustranného poškození mozkové kůry (oboustranná hemiparéza) nebo těžší poškození
kmenové oblasti (těžká dipartická forma s postižením HKK). Jde o poškození nepřesně
ohraničené a rozsáhlé.
V ranném kojeneckém věku se děti většinou jeví jako hypotonické, ale spasticita může
být i od samého počátku.
HKK jsou postižené více než dolní, jsou ve flekčním držení jako u hemiparetické
formy. Na DKK převažuje držení extenční jako u formy diparetické.
Dochází zde ke spastickému opistotonu, kdy v poloze na zádech dojde ke spasmu
paravertebrálních svalů (celý trup i hlava jsou v extenzi).
Je zde často patrná mikrocefalie, dále poruchy citlivosti.
Z nedostatku stimulace je zde téměř zastaven psychický vývoj. Epileptické záchvaty
se objevují u většiny takto postižených dětí.

Smišené formy

Jde o případy, kdy se obrazy jednotlivých forem DMO kombinují.
kombinace příznaků diparetické a hemiparetické formy, kdy vzniká triparéza.
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Nejčastější

je

2.1.3.2 Nespastické formy DMO
Dyskinetická forma
Tento typ postižení je způsoben poškozením podkorových center, tj. gangliových
buněk v bazálních gangliích. Dříve byla hlavní příčinou novorozenecká žloutenka, dnes díky
prevenci Rh- inkompatibility je těchto dětí podstatně méně.
Postižení začíná jako hypotonie, kolem 8. měsíce života kojence přechází do
mimovolních pohybů. Nejčastěji jde o atézy (pohyby pomalé, tzv. červovité), choreatické
(rychlé, trhavé, neuspořádané pohyby), balismy (velké exkurze v proximálních kloubech,
myklonie (drobné pohyby jen jednotlivých svalových snopců) a lodrdotickou dystonii (stáčení
hlavy a trupu při chůzi). Nekoordinované a neúčelné pohyby narušují normální hybnost,
objevují se spontánně, v klidu, nebo jsou vyvolány různými podněty (např. náhlé zvuky,
bolestivé podněty, polekání, atd.), zesilují v afektu. Značně se zmnožují při chtěných
pohybech, které ruší až znemožňují jejich provedení. Atetózy mohou být bilaterarární nebo
jednostranné (hemiatetózy - s převahou dyskinéz na příslušné HK); akrální či kořenové. Na
obou stranách těla jsou vždy asymetrické. Někdy dochází k trvalému abnormálnímu držení
končetin, někdy i šíje.
Chůze je vrávoravá, inkoordinovaná,
mimovolními pohyby hrubě narušen.

téměř

vždy možná jen s oporou. Stereotyp je

Nechtěné

pohyby postihují také svalstvo obličej e, svaly žvýkací, polykací a svalové
skupiny podílející se na tvorbě hlasu a řeči. Záškuby v obličeji vytvářejí pseudoafektivní
fyziognomii. Grimasy neodpovídají obsahu myšlení ani emocím.
Žvýkaní a polykání je znesnadněno, řeč bývá těžko srozumitelná, vždy pomalá, je
porušen spád řeči, důraz je kladen na nesprávné slabiky. Postižení mají psychické zábrany,
bojí se neúspěchu, mluvit odmítají.
Dýchání je nepravidelné s různou hloubkou nádechu i výdechu. Nemocní
reagují na jakoukoliv změnu prostředí.

citlivě

Intelektuální úroveň je téměř vždy dobrá, pokud je porucha psychického vývoje
přítomna, jde o současné poškození hemisfér. Epilepsie je přítomna jen vzácně. Často bývá
oboustranná nedoslýchavost centrálního původu.
Tento typ DMO se během svého vývoje výrazně mění. Atetóza přechází v balismy, akrální
mimovolní pohyby se většinou mění v kořenové u balistického typu, u typu choreatického
naopak. Mění se i lokalizace dyskinéz.

Hypotonická forma
Příčinou je malformace CNS, zvláště mozečku. Představuje zvláštní
formu DMO. U většiny dětí dojde k vymizení hypotonie do 3 - 4 let.
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přechodnou

Děti jsou nápadně klidné, pohybově chudé. Nízký tonus způsobuje zvýšenou kloubní
exkufZibilitu: šálový příznak (paže lze omotat kolem šíje), příznak pásovce (dítě lze stočit do
klubíčka), příznak klubíčka (DKK lze ohnout za hlavu)

Další obraz se vyvíjíjakojináforma DMO:
a) nástup mozečkoyých příznaků- objevuje se nápadná nepřesnost cílených pohybů
a celková neobratnost, dále opožděné a neobratné lezení a otáčení, včetně opoždění

končetin
chůze.

Tyto příznaky většinou kolem 4. roku dítěte mizí. Později zůstává menší neobratnost
drobných pohybů včetně poruch písma = lehká mozková dysfunkce (LMD). Omezení je
patrné při potřebě náročnější hybnosti (při sportu, apod.). Psychika bývá v mezích normy,
epileptické záchvaty jsou výjimkou.
b) yýyoj hypotonie do spastické formy DMO - známky spasticity končetin se objevují
po 6. až 8. měsíci věku. Spasticita bývá na všech končetinách (kvadruspasticita)
lehčího až středního stupně. Na šíjovém a trupovém svalstvu přetrvává hypotonie déle.

u

kojenců

V dalším vývoji hypotonie vymizí zcela a je přítomné opoždění hybnosti
s nevýraznými projevy spasticity. U této formy je zpravidla střední až těžký mentální deficit.
Epilepsie je přítomna u většiny dětí.
c) hypotonie a tzv. yýyojová dezintegrace - u nejtěžších hypotonických obrazů DMO
zůstává pohybový i duševní vývoj zastaven, postižené děti se nenaučí chodit ani sedět.
Mentální postižení je značné, kontakt je omezen jen na pláč, nevyvine se řeč ani sociální
kontakty.
Jsou zde časté generalizované epileptické záchvaty.
d) yýyoj do některých lehčích forem postižení - hypotonie a lehké pohybové a duševní
v kojeneckém věku se během vývoje normalizuje, zůstává obraz LMD s pohybovou
neobratností, psychickou labilitou, s poruchami chování a soustředivosti, poruchami písma,
čtení a počítání, prostorové orientace, apod.. Děti jsou neklidné, těkavé, celkově emotivní a
dráždivé.
opoždění

2.1.4 DMO jako kombinované postižení
2.1.4.1 Mentální retardace
Mentální retardace je definována jako neúplný nebo
kapacity. Psychická úroveň neodpovídá věku dítěte.
Příčinou

je poškození mozkové

kůry

nedostatečný

vývoj mentální

stejnými mechanismy jako samotná

dětská

mozková obrna.
Dnes se klasifikace odmítá, platí jen
komunikaci mezi odborníky.

Inteligenční

Mentální retardace
(MR)

'

orientačně,

ale je

pro vzájemnou

quocient (IQ)

Hluboká

o- 22

Těžká

23-39

Střední

40-54

Mírná

55-69

Některé

důležitá

somatické odchylky spojené s mentální retardací:

-mikrocefalie
-rozštěpy

rtu, patra

-atrofie zrakového nervu

Přibližně

2/3 dětí s DMO jsou mentálně retardované, zbytek má intelekt normální.
Nejtěžší stupeň retardace provází kvadruparetickou a hypotonickou formu, nejméně jsou po
mentální stránce postiženy děti s formou hemiparetickou a dyskinetickou.
Snížená inteligence je nepříznivě ovlivňována postižením hybnosti - dítě neschopné
lokomoce je ochuzováno o podněty, zkušenosti a poznatky pohyblivého jedince.
Projevuje se i zaostalost sociální a poruchy chování -

dítě

je neposlušné, vzdorovité,

těkavé, nesoustředěné, a často agresivní. (Kotagal, 1996, Lesný, 1985)
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2.1.4.2 Epilepsie
Podkladem záchvatovitého onemocnem JSOU náhlé a přechodné odchylky
v bioelektrické aktivitě CNS. Dochází k poruše přenosu vzruchů na synapsích, kde probíhají
složité přesuny iontů.
Je nutné odlišit epileptický záchvat a epilepsii jako nemoc (opakované epileptické
záchvaty).
Záchvaty se projevují náhlou poruchou vědomí spojenou (ne vždy) s křečemi, které jsou buď
generalizované nebo parciální (ložiskové). Často dochází k pouhým absencím bez poruchy
vědomí. Epilepsie různého typu postihuje zhruba 50 % dětí s DMO. (Kraus, 2005)

2.1.4.3 Smyslové vady (Lehovský, 1989 a Lesný, 1985)
Smyslové vady značně přispívají k porušení kontaktu a k opoždění vývoje dítěte.
1. Poruchy okohybných svalů
strabismus (šilhání) - stav, kdy předozadní osy očí nejsou rovnoběžné
amblypie (tupozrakost) - vzniká z šilhání a projevuje se sníženou ostrostí zraku,
kterou nelze korigovat brýlemi
nystagmus - rytmické pohyby
smíšeného charakteru

bulbů

horizontálního, vertikálního,

ptóza (pokles horního víčka) - tyto poruchy jsou
kvadruparetické, dále hemiparetické a diparetické klasické formy,
dyskinéz a diparetické formy paukospastické.

rotačního

nejčastější

nebo

u formy
jsou u

nejméně časté

2. Poruchy zraku
atrofie zrakového nervu
krátkozrakost, dalekozrakost
poruchy zrakové dráhy - při poškození týlního laloku je porušeno zrakové
centrum pro vnímání (kortikální slepota), při rozsáhlejším defektu v okolí zrakového centra
dochází k poruše ukládání zrakových informací (poškození asociační oblasti). Pokud je
zasažen i spánkový lalok, dochází k úplné ztrátě schopnosti vnímat a poznávat okolí.
vývojová optická disgnózie je lehký stupeň narušení asociační oblasti zrakového
centra, která se projeví u dětí předškolního věku, kdy hůře chápou obrazce a písmo, špatně
napodobují polohu atd. tento stav se při náležitém vedení postupně upraví.
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optická agnózie je trvalý stav s poruchou vnímání, je

často

spojen s poruchou

intelektu.

3. Poruchy sluchu

Poruchy sluchu jsou nejčastější u dyskinetické formy (sluchová dráha probíhá
v blízkosti bazálních ganglií). Příčinou je tedy porucha sluchové dráhy, nebo sluchového
centra v mozkové kůře spánkového laloku, kdy je sluch veden, ale není vnímán (kortikální
hluchota). Další příčinou může být porucha sluchového aparátu nebo porucha spojů
sluchového centra s ostatními částmi mozku, kdy je zvuk přenášen, ale není rozeznáván.
Porucha sluchu je jednou z příčin poruchy řeči.

4. Poruchy
Příčiny

řeči

a jejího vývoje

poruchy řeči u dětí s DMO jsou:

a) mechanické- poruchy vývoje zubů, horní a dolní
kdy vázne artikulace a je porušena tvorba hlásek (dysartrie)

čelisti, rozštěpy

patra a

rtů,

b) inervační- vedoucí k paréze artikulačního svalstva, tzv. bu/brní syndrom, kdy
jsou poškozena jádra hlavových nervů v prodloužené míše (n. accesorius, n. glosopharingeus,
n. hypoglossus). Dochází k poruchám polykání a k poruše řeči rhinolalického charakteru,
typické "huhňání". Tato porucha je nejčastější u diapertické formy DMO.
Další inervační poruchou je pseudobulbární syndrom, který vzniká poškozením
nervových drah mezi mozkovou kůrou a stejnými jádry hlavových nervů. Řeč je nezřetelná,
těžko srozumitelná. Tento syndrom je častý u všech forem spastických a u formy
hyptotonické. Dále jsou to druhotné dysartrie způsobené inkkordinací řeči - skandovaná řeč
u mozečkové hypogeneze nebo porucha řeči u dyskinetické formy, kdy nepotlačitelné pohyby
postihují i svalstvo dýchací, svaly hrtanu, hltanu a zvláště jazyka a rtů. Řeč je zpomalená,
nesrozumitelná, trhavá, je porušen spád řeči. Tato porucha je často spojena s poruchou sluchu,
kdy děti nerozumějí a tím se těžko učí mluvit = senzorická dyslalie (patlavost).
c) druhosignální - poruchy vývoje řeči, nejčastější u formy hemiparetické, kdy
děti začínají mluvit později a řeč není dokonalá. Do této skupiny patří dysfázie (porucha
vlastní řeči) - slovní (dyslalický typ), kdy je narušena tvorba slov, vázne výslovnost
souhlásek, samohlásky jsou vyslovovány dobře. Dochází ke zkomolení slov. - vetná
(telegramatický typ), kdy je tvorba slov správná, ale vázne tvoření vět, zvláště slovosled. Dítě
nesprávně používá časy, nesprávně skloňuje a plete si rody (agramatismus). Řeč je proto
omezena na krátké, holé věty (telegramy) a zůstává na úrovni 3letého dítěte. - pojmová
(amnstický typ), která vzniká poruchou vybavování a zaznamenávání slov do paměti. Slovník
dětí s touto poruchou je chudý, zůstává na úrovni 4 - Sletého dítěte.
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d) sekundární poruchy řeči, ke kterým dochází z nejrůznějších příčin u dětí
s mentální retardací, dětí s těžkou formou DMO a u dětí s poruchou sluchu, kdy jde o
akuStickou agnózii - děti dobře nerozumí a proto je i jejich řeč nesrozumitelná, nebo se
nenaučí mluvit vůbec. Do této skupiny patří idioglosie, kdy si dítě vytváří vlastní řeč,
pojmenovává předměty vlastními výrazy, bez souvislosti s řečí dospělých.
Poruchy řeči a jejího vývoje se vyskytují u více než 50% dětí s DMO.

S. Specifické poruchy učení

l)yslexie - porucha čtení rozvíjející se až ve školním věku, která může být způsobena
dědičně podloženým nedostatkem vloh pro čtení, nebo nezralostí či organickou dysfunkcí
jednoho i více článků procesu čtení (např. pohyb očí po řádcích, fixace jednotlivých písmen,
poznání slabiky + vybavení si zvuku, který k ní patří, slabiky složit ve slovo, schopnost slovo
vyslovit přes motorické nebo neurotické obtíže jako je např. plachost, nejistota, apod.)
K dyslexii často patří i potíže s psaním kdy dítě není schopné slyšené slovo rozložit,
převrací jej a komolí, vynechává písmenka, slova vnímá zrcadlově. Tím je obsah psaného
projevu nesrozumitelný = dysorthografie.

l)ysgratie - porucha grafického
zaměňuje je. Příčinou je porucha hybnosti

vyjádření,

kdy dítě obtížně zvládá tvary písmen,
nebo chyby ve zrakové analýze.

l)yspinxie - neobratné zacházení s tužkou;
2 -3 roky než by odpovídalo věku.

úroveň

kresby

dítěte

se

opožďuje

zhruba o

l)yskalkulie - porucha matematických schopností.
Do této skupiny poruch učení jsou zařazeny i děti s poruchou hmatu, který je důležitý
pro rozvoj jemné motoriky. U dětí s DMO je hodnocení grafického projevu shovívavé.
(Brázdilová, 1996)

2.2. PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ
Psychomotorický vývoj
celý život člověka.

dítěte

probíhá již během intrauterinního života a pokračuje po

Mezi nejdůležitější období patří prvních 12
probíhají změny významné pro další vývoj.

měsíců

po narození, protože v této

době

Zásadní význam má vrozený zájem o okolí, zvědavost, touha po orientaci, navázání
kontaktu a komunikace. To vše je podkladem pro snahu o vertikalizaci patrnou u každého
zdravého dítěte.
Normální či patologický vývoj je dán vnitřními i zevními podmínkami. Vnitřní
zahrnují genetické vlohy a vlastnosti získané během předchozí ontogeneze. K zevním
podmínkám patří uspokojování základních životních nároků a dostatek zevních podnětů
stimulujících a uspokojujících zájem dítěte o okolí i vlastní tělo. Nutnými podmínkami
normálního vývoje jsou: normální genetická výbava, normální zevní podmínky a normální
dosavadní vývoj jedince.
Pro vývoj dítěte v prvním roce života je typická postupná vertikalizace se zužováním
baze a rostoucí labilita polohy. V optimálním případě je vertikalizace spojená
s napřimováním z původně flekční polohy. Vzpřímené držení je primárně udržováno pomocí
posturálních svalů, ke kterým se připojují i svaly fázické. Toto držení sice klade větší nároky
na udržení rovnováhy, ale poskytuje výhody lepší orientace, uvolňuje ruce pro úchop
předmětů zájmu a získává možnost efektivnější lokomoce.
opěrné

3 ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOKOMOCE

- Posturální aktivita (schopnost zaujmout aktivní polohu, která je nutná pro
provedení určitého pohybu. Tuto polohu člověk zaujímá automaticky a neustále, z polohy
vychází vlastní, cílený pohyb. Toto nastavení je nejen na začátku a konci každého pohybu, ale
je i jeho součástí)
- Posturální reaktivita (schopnost udržet aktivní polohu nebo zaujmout novou,
výhodnější jako reakci na vnější a vnitřní změny)
- Svalový tonus (svalové
veškerou motoriku)

napětí

musí být

přiměřené,

protože je základem pro

2.2.1. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte
Embryonální a fetální motorika

Podle Vlacha (1979) již během nitroděložního vývoje dochází k reflexním pohybům
embrya a plodu. Reflexní motorika předchází hybnosti spontánní a objevuje se již u plodů 20
mm dlouhých.
Postavení

končetin

embrya

během

intrauterinního vývoje je

flekční,

dané svalovým

napětím.

První reflexní pohyby po podráždění (stimulaci) jsou nejprve úklon hlavy směrem od
stimulu, dále pak inklinace trupu a pánve, extenze paží a rotace pánve. Na DKK se nepatrně
oddálily nožky (úhybný reflex).
Postupně je reakce stále rozsáhlejší. V 8,5 týdnech je součástí reflexní odpovědi
roztažení prstů ruček i nohou a otevření úst. V 10,5 týdnech se objevuje extenze hlavy a
trupu, která je rovněž únikového charakteru. Přidružuje se polykání a rotace hlavy.
Při

stimulaci dlaní dojde od 10,5 týdne reflexně k flexi prstů bez účasti palce, dále
k flexi ruček, někdy k pronaci předloktí. Palec se začne účastnit pohybu od 12. týdne. V 18,5
týdnech je přítomen slabý reflexní úchop, kterého se účastní i palec.
Při

stimulaci planty dochází k reakci od ll. týdne. Objevuje se flexe všech prstů nebo
extenze palce a vějířovité roztažení ostatních prstů. Současně dochází k pohybům v ostatních
kloubech DKK.
jsou reflexní hybné odpovědi ladnější a plynulejší, některé jsou
postupně tlumeny a vyhasínají působením zrajících vyšších etáží CNS, ostatní přetrvávají do
postnatálního období, některé trvají celý život.
U

větších plodů

I. TRIMENON (dle Vo_jty 1993)
NOVOROZENEC
V tomto období se dítě adaptuje na vnější prostředí. Je zde
a sociálm'ho kontaktu, přestože novorozeně ještě nekontaktuje.

potřeba

smyslových

podnětů

Toto období se nazývá holokinetické stádium.
Leh na zádech: asymetrické držení hlavy v mírném záklonu, pohyb hlavy mění polohu
celého těla. HKK jsou ve flexi, abdukci, zevní rotaci, ruka je v pěst. Pánev je v anteverzi,
DKK. jsou ve flexi, abdukci a zevní rotaci.
Je zde patrné zatížení na straně čelistní, není zde žádná opěrná plocha, držení trupu je
nestabilní a asymetrické, konvexní k čelistní straně (predikční drženz).
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Objevuje se holokinetický pohyb - primitivní kopání.

Leh na břiše: hlava je níž než pánev, novorozenec je schopen na okamžik zvednout
h]avu nad podložku, kdy hlavu otočí.
je spánek, přijímání potravy a vyprazdňování. Jsou zde patrné
ot!podmíněné vrozené reflexy - dýchací, kýchací, sací a polykací, úchopový a Moroův reflex
( dítě reaguje na trhnutí podložkou, na které leží, rozevřením dlaní a rozhozením horních i
dolních končetin; následuje objímavý pohyb končetin a křik). Také je výbavný chůzový
automatismus (při dotyku chodidel o podložku lze ve vertikální poloze vyvolat náznaky
Hlavní

činností dítěte

kroků).
Třetí týden je již dítě schopno sledovat ocuna světelný zdroj, na konci
novorozeneckého období reaguje na zvuky a změnu polohy, sleduje předměty v zorném poli
, blízkosti očí.

4.TÝDEN
Kojenecké období je obdobím nejintenzivnějšího růstu, funkčně dozrává nervová
soustava. Kojenec přechází od vrozených reflexů k reflexům složitějším, podmíněným.
V poloze na zádech je stále více zatížena strana čelistní, záhlavní rameno i polovina
pánve jsou odlepeny od podložky, zmenšuje se anteverze pánve.
V poloze na břiše povoluje flekční držení, zatížení je stále na straně záhlavní, není zde
žádná opěrná plocha.
Dítě začíná

pozorovat, již 50 % dětí kontaktuje.

6. TÝDEN
V poloze na zádech je dítě stabilnější, ale váha stále ještě není rozložena na celá záda.
Je zde patrné motorické nastavení vzoru šermíře - abdukce a zevní rotace čelistní HK
s extendovaným loktem, čelistní DKje také v lehké abdukci a zevní rotaci.
V poloze na břiše již dítě symetricky zvedá hlavu od podložky,
oblasti horního břišního kvadrantu.
V tomto období kontaktuje 75% dětí.
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těžiště přechází

do

8. TÝDEN
V poloze na zádech jsou DKK opřeny o paty, kojenec spojuje HKK, hraje si s prsty,

udrží podaný předmět. Dítě je schopno mimikou vyjádřit aktuální postoj. Kontaktuje již 100%
dětí,

dívají se do očí, usmívají se, otáčí se za zvukem.
V poloze na břiše dítě bez potíží udrží symetricky hlavu nad podložkou. Těžiště
do oblasti pupku, dítě se opírá o střední část předloktí, ručky jsou v pěst.

přechází

12. TÝDEN
Dítě leží na zádech celou vahou, poloha je již stabilní. DKK jsou zvednuté, hlavička a
trup jsou v ose. Rukama se snaží uchopit, předměty strká do úst. Při pasivním posazování
udrží hlavu ve středním postavení.

V poloze na břiše vzniká opora o sponu stydkou a o mediální epikoldyly humeru obou
HK, hlavu dítě rotuje bez souhybu trupu, otvírá pěstičky, DKK jsou volně v extenzi na
podložce, kolena v semiflexi.

11. TRIMENON

4,5 MĚSÍCE
V poloze na zádech dítě uchopuje předměty z opačné strany (zkřížený pohyb) začátek otáčení. Kojenec manipuluje s hračkou pod zrakovou kontrolou, dotýká se navzájem
palci u nohou, později vnitřními hranami chodidel.
V poloze na břiše je dítě schopno opory o jeden loket při současné opoře o
stejnostrannou kyčel a mediální epikondyl fenuru na opačné straně. Manipulace s hračkou
oběma HK, opora o lokty, možná supinace i pronace.
Dítě

reaguje na zvuky, pozoruje okolí.

5. MĚSÍC
V poloze na zádech dítě vztahuje ruce k nohám, chytá se za kolena, nohy jsou
v kontaktu celými chodidly.
Těžiště se v poloze
část dlaně, kdy prsty jsou v

na břiše přesouvá na stehna, dítě je schopno opory o proximální
lehké flexi. Postupně schopnost opory o celou dlaň, i o jednu HK.
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V tomto období dítě rozlišuje známé tváře, chová se odlišně k cizím osobám.

6. MĚSÍC
V tomto období se rozvíjí úchopová funkce HKK, dítě natahuje ruce po hračce a
uchopuje ji. Dále je zde dokončeno přetočení ze zad na bříško i naopak. V poloze na břiše se
opírá o rozvinuté dlaně. Dítě je schopno dostat se do polohy na čtyřech, houpe se z předu
dozadu = pase hříbátka.

III. TRIMENON

7. MĚSÍC
Dítě začíná aktivně

navazovat kontakt s dospělými, brouká a natahuje ruce ke známé
osobě. Broukání přechází ve žvatlání. Zdokonaluje se otáčení a poloha na čtyřech.
7,5MĚSÍCŮ
Dítě je schopno v poloze na břiše plížení (tah jedné HK, DKK se neúčastní). Dále
zaujímá šikmý sed (nejprve s oporou o loket, později o rozvinutou dlaň). Volná HK sahá po
předmětech (pinzetový úchop).

S. MĚSÍC
Dítě

z polohy na čtyřech
kvadrupedální chůze v horizontále.

začíná

lézt (nesymetrická funkce DKK) -

Schopnost samostatného volného sedu s lehkou kyfotizací
s předměty.

páteře,

začátek

možná manipulace

9. MĚSÍC
Dítě obratně

leze po kolenou,

začíná

se přitahovat do stoje.

IV. TRIMENON
10.-12. MĚSÍC
V tomto období by měl kojenec sedět s rovnými zády. Začíná se stavět u nábytku,
pomocí HKK, později přes nakročení jednou DK. Objevují se první

zpočátku přitažením
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krůčky do stran (bipedální chůze).
k nakročení a kroky směřují vpřed.

Postupně

se

uvolňuje jištění

Rozvíjí se napodobivá činnost (reprodukce
pohybům, řekne několik smysluplných slov.

zvuků),

dítě

jednou HK, dochází

rozumí jednoduchým

BATOLECÍ VĚK (1 -3 roky)
Chůze

nejistá (hlavně v nerovném terénu), během tohoto období se
zdokonaluje. Dítě nejprve zvládá chůzi do schodů (přísuvným krokem), pak ze schodů.
Dokáže každou rukou dělat jinou činnost.
je

ještě

V 18. měsíci se dovede postavit na špičky, hodit míč, oběma rukama udrží hrníček.
Pozná a ukáže předměty na obrázku, ví kde co najde a kam co patří. Růst je pomalejší než
v kojeneckém období.
Ve 24. měsíci zvládne na okamžik stoj na jedné DK, druhou udělá pohyb (kopne do
míče). Do schodů chodí bez přidržení, stále přísuvným krokem. Obrací jednotlivé listy
knížky, čmárá po papíře, nůžkami rozstříhá papír - diferencuje se preference jedné HK.
Rozvíjí se řeč, hlavně slovní zásoba. Dítě umí okolo deseti slov, řekne první jednoduché věty.
Kolem 30. měsíce chodí dítě bez držení, do schodů střídá nohy. Lépe udrží rovnováhu,
stojí déle na jedné DK, je vyvinuta nožní klenba. Zvládá odraz, je schopno běžet. Dovede
zapnout knoflík. Samo se svlékne. Dochází ke složitějším myšlenkovým pochodům, dítě si
pamatuje předměty, ví co k čemu slouží, pozná kde bydlí. Aktivně navazuje hovorem kontakt
s dospělými, používá více než 700 slov, časuje a skloňuje. Hraje si s ostatními dětmi.

PŘEDŠKOLNÍ VĚK (3 - 6 let)
Dochází ku zpomalení vývoje, dokončuje se zrání hrubé motoriky.
pohyby, dochází ke koordinaci rukou a prstů.

Dítě

zvládá

náročnější

Rozvíjí se paměť, myšlení a fantazie,

rozšiřují

se zkušenosti.

Čtyřleté dítě rychle a bezpečně utíká, chůze ze schodů a do schodů je jistá. Svede skok

snožmo. Po čtvrtém roce skáče po jedné DK, dovede si umýt ruce. V pěti letech se svede
obléknout i svléknout bez pomoci, spočítá až 10 předmětů. Motorika se stává jemnější a
obratnější. Šestileté dítě skočí z výšky 30 cm s dopadem na špičky, dobře hází míčem, dovede
stát na jedné noze se zavřenýma očima. Učí se zavázat tkaničku.
Pozná pravou a levou, orientuje se v čase. Je dokončováno zrání jemné motoriky.
Pokud v tomto období chybí správná výslovnost (r, ř, s, ... ), mělo by se začít s nápravou řeči.
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ŠKOLNÍVĚK

V tomto období jsou na dítě kladeny jisté nároky a má pravidelné povinnosti. Ve škole
rousí být v klidu, nemůže kdykoliv mluvit.
odolnost se zvětšuje. Pohyby se stávají účelnějšími a
závodí, zvětšují svou obratnost a sílu. Dochází k dokončení
osifikace kostí, páteř je náchylná k osobním úchylkám.
Pohybový vývoj a

tělesná

přesnějšími. Děti hodně běhají,

PUBERTA A ADOLESCENCE (ll - 18 let)

Pohybový vývoj a schopnosti jsou na dobré úrovni, dochází k zvyšování svalové síly.
Toto období je obdobím komplexních psychických, fyzických, funkčních a hormonálních
změn, které končí přeměnou v dospělého jedince. Zvyšuje se funkce žláz s vnitřní sekrecí
(štítná žláza, hypofýza, brzlík), které působí na tělesný růst.

Na konci této etapy vývoje je dokončen tělesný růst i tělesný vývoj, člověk je připraven na
zaměstnání, na dospělost.

2.2.2. Vliv DMO na psychomotorický vývoj

Podle Krause a Šandera (1975) příznaky postižení v novorozeneckém a raně
kojeneckém věku bývají nespecifické. Jsou zde patrné odchylky v hybnosti a v chování dítěte.
Hybnost je buď chudá, držení je pasivní, závislé na poloze, nebo je hybnost nadměrná, kdy
dítě reaguje záškubem končetin nebo celého těla na nepatrný podnět. Na základě pohybového
omezení dochází k narušení přívodu smyslových vjemů a tím ke zpomalení poznávacích
procesů. Rozvoj běžných dovedností a návyků je omezen.

NOVOROZENEC

V tomto krátkém období nelze ještě pozorovat následky z porušené hybnosti, protože
omezení ještě není patrné. Přesto zde mohou být nepatrné odchylky. Například zdravý
novorozenec sice nezvedá hlavu, ale je schopen v poloze na břiše ji otočit na stranu a uvolnit
tak dýchací cesty. Postižené dítě toto nesvede. Dalším příznakem může být nadměrné
zaklonění hlavy, tzv. opistotonus, který svědčí o spasticitě šíjových svalů.
U postižených dětí lze v tomto období pozorovat odchylky ve výbavnosti reflexů,
které jsou zvýšené, snížené, nebo chybí úplně (např. chabé a nerytmické sání mléka, nebo
odchylky při vybavování Moorova reflexu, apod.)

KOJENEC

V tomto období se poškození mozku projevuje hlavně zpomalením motorického
pohybů a odchylkami svalového tonusu. Děti jsou buď neklidné,
drážděné, často pláčou, trpí poruchami spánku, nebo jsou naopak apatické, ospalé, bez
;mu o okolí. Najisté podněty nereagují očekávanou motorickou aktivitou, mimika je chudá,
sto chybí artikulační projevy.

voje, asymetrií

Zvedání hlavičky je opožděno zhruba o 2 měsíce, dítě se později dostává do polohy na
yřech, sedí okolo 15. měsíce, v období jednoho roku se nestaví. Děti s těžkým poškozením
,to nemusí zvládnout vůbec.
Strádá i psychický vývoj z nedostatečné možnosti poznávat okolí a získávat
;kušenosti.

BATOLE

V tomto období je již jistě stanoven druh a závažnost postižení.
Porucha hybnosti omezuje lokomoci, tím i motoriku rukou, spontánní aktivitu a rozvoj
v sociální oblasti. V této době se také rozpozná porucha smyslových funkcí, hlavně řeči.
Postižené děti mají omezenější styk s jinými dětmi, často nemohou dělat to, co děti zdravé.

PREDŠKOLNÍ VĚK

Toto období je především dobou rozvoje poznávacích procesů a socializace. U
postižených dětí bývá překážkou přiměřeného vývoje podnětová a zkušenostní deprivace.
Jsou snížené rozumové schopnosti buď mentální retardací nebo na základě nedostatku vjemů.
Objevují se poruchy pozornosti, paměť je ovlivněna snadnou a rychlou unavitelností dítěte,
problémy jsou v oblasti vybavování a reprodukce. Děti s DMO mají často potíže
s rozlišováním tvarů, barev, množství, apod.
V tomto období je snaha o korekci řeči, pokud je přítomna,
Citové reakce
kontrolovat.

dětí

dítě je

v péči logopeda.

s DMO nemají vždy adekvátní odezvu, nejsou schopné reakce

Školní zralost je vlivem postižení většinou opožděna, úroveň rozumových schopností
se začne rozvíjet až s postupným zlepšováním motoriky. Školní docházka je tedy ve většině
případů odložena.

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

Na začátku školní docházky je nutné zhodnotit samostatnost či nezávislost
lokomoci, dále rozvoj jemné motoriky a obratnosti rukou a rychlost pracovního tempa.

při

Mohou se objevovat poruchy vnímání (problémy s diferenciací mluveného a psaného
slova). Výkon ve škole je zhoršen slabou koncentrací pozornosti a zvýšenou unavitelností.
pracovní tempo bývá pomalé a nevyrovnané, i socializační proces probíhá pomaleji.

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

V tomto období hrají výraznou roli dva faktory: postoj k vlastnímu zevnějšku a
k dysfunkci. Čím je dítě starší, tím lépe překonává následky tělesného postižení, vyrovnává se
s ním. Proces adaptace na určité omezení je zátěží, která je v pubertě ještě podpořena
zvýšenou kritičností, nejistotou a proměnou sociálních rolí. Pokud se jednice s postižením
nevyrovná, může dojít k narušení vývoje identity.
Pubescenti si začínají uvědomovat, pokud je zachován intelekt, trvalost své vady a často i
mačnou bezmocnost. Reakce mohou být různé, od úniku do určitých oblastí (vzdělávání se,
sport, atd.), až po neurotické reakce nebo psychopatizaci osobnosti jako výraz nezvládnuté
adaptace.
2.2.3. Psychický vývoj a epilepsie

V souvislostí s epilepsií se mohou zvýrazňovat některé osobnostní rysy, děti bývají
neklidné, labilní, dráždivé, zlostné či lítostivé, jindy jsou spíš utlumené. Jsou snadno
unavitelné, špatně se soustředí a obtížně si vštěpují nové poznatky. Citové naladění se rychle
mění. (Kraus, 2005)

2.2.4. Odlišnosti ve vývoji dětí s mentální retardací
Děti s lehkým stupněm mentální retardace (MR) navštěvují běžné jesle a mateřské
školky, ale i rehabilitační stacionáře nebo speciální zařízení, kam jsou umísťovány děti se
středním stupněm retardace. Děti s těžkým stupněm MR zůstávají v domácí péči, nebo jsou
umísťovány do Ústavů sociální péče.

Postižení duševního vývoje je diagnostikováno během batolecího věku. Ve třech
letech je dítě opožděno zhruba o jeden rok, hlavními projevy jsou odchylky v sociálním
chování, úroveň hry, zvládnutí stravovacích a hygienických návyků, apod .. V sedmi letech,
kdy většina dětí nastupuje do školy, je psychický vývoj dětí s mentální retardací na úrovni
pětiletého. Další vývoj je závislý na stupni mentálního deficitu.
Myšlení bývá jednoduché, stereotypní, nesamostatné, snadno ovlivnitelné a málo
produktivní. Děti s mentální retardací nejsou schopné dosáhnout přiměřené úrovně logického
myšlení.
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Paměť převažuje motorická, pozornost je krátkodobá. Objevují se problémy se
sluchovou a zrakovou diferenciací, vnímání je nezralé. Slovní zásoba je chudá zejména
v oblasti abstraktních pojmů, v řeči přetrvává agramatismus, často i dyslalie (patlavost), věty
jsou jednoduché a krátké.
Nedostatečné vyjádření citů a myšlenek brání těmto dětem v socializaci, je patrná
citová labilita, nestálost, náladovost, impulsivnost, agresivita, ale i úzkost a pasivita. Je zde
špatná adaptace na nové prostředí a podmínky, dítě neumí aplikovat své znalosti a zkušenosti.
(Vítková, Pipeková, 1994)

2.3. Diagnostika

Podle Krause (2005) diagnosa DMO je vždy stanovena dětským lékařem dle
neurologického vyšetření, které obsahuje anamnézu rodinnou (genetické vady, neurologická
onemocnění, infekční onemocnění rodičů, věk matky, počet předešlých gravidit a porodů,
apod.), průběh těhotenství (onemocnění během gravidity jako cukrovka, vysoký krevní tlak,
eklampsie + užívané léky; různé komplikace, atd.), porodní anamnézu (délka těhotenství; zda
porod spontánní, předčasný, císařským řezem; poloha plodu; jaké komplikace, apod. ), stav
novorozence (apgar skóre v 1., 5. a 10. minutě po porodu, zda resuscitován, váha a délka
novorozence, obvod hlavičky, výsledky krevních testů, apod.)
Dále je stanoven stupeň psychomotorického vývoje
Vojty, co svede a nesvede vzhledem k věku.

dítěte

a

lokomoční

stádium dle

Při vyšetření je důležitá aspekce dítěte, sledování spontánní motoriky a koordinované
aktivity, dále se hodnotí tonus všech svalových skupin při pasivních pohybech, vyšetřuje se
příznak pásovce a šálový příznak a exkurzibilita ve všech kloubech.
Vyšetření začíná

u

hlavičky

(tvar, velikost,

oči -

šilhání, apod.) a pokračuje

postupně

po všech částech těla.

2.3.1. Nejčastěji vyšetřované reflexy u novorozenců a
(dle Vojty 1993, Krause 2005)

kojenců

Moro reflex

- vybavení podtrhnutím podložky dítěte; reakce: rozhození HKK s otevřením dlaní,
DKK jdou do extenze, následuje tzv. objímací fáze, kdy jdou HKK do flexe a addukce
s naznačenou addukcí DKK. Norma O- 6 týdnů, patologie po 3. měsíci.
Symetrické Tonické šíjové reflexy (fŠR)

- vybavení flexí

krční páteře

v poloze na zádech; reakce: flexe HKK v lokti a extenze

DKK
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- vybavení extenzí krční
Trvání zhruba do 3. měsíce.

páteře

v poloze na

břiše;

reakce: extenze HKK a flexe DKK.

Asymetrické tonické šíjové reflexy (ATŠR)
- vybavení laterálním otočením hlavy v poloze na zádech, postupně na obě strany;
reakce: extenze HK a DK na čelistní straně, flexe HK a DK na straně záhlavní. Trvání asi do
3 měsíců. Není patologické, pokud nejsou TŠR a ATŠR přítomné vůbec nebo jen
v náznacích.

medací reflex
- vybavení lehkým dotykem prstu do oblasti ústního koutku; reakce: dojde k
hlavy směrem k podráždění a k pootevření úst. Trvání do 2 - 3 měsíců.

otočení

Sací reflex
- je vybavován podrážděním rtů; trvání do 3 měsíců, pak je známkou patologie.

Babldnův

reflex

-vybavení zatlačením palce do dlaně; reakce: pootevření úst a
podráždění, přítomný je záškub hlavou. Trvání asi do měsíce.

otočení

hlavy na stranu

Tonický úchop na HKK
- vybavení vložením prstu do
patologie po 6. měsíci.

dlaně dítěte;

reakce:

dítě pevně

uchopí prst. Trvání do 4

měsíců,

Tonický úchop na DKK
- vybavení tlakem palce pod bříška prstů; reakce: plantární flexe všech prstů. Trvání
do 9. měsíce, patologie po 12. měsíci.
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Galantův

reflex

- vybavení podrážděním paravertebrálních svalů směrem kraniokaudálním v poloze na
břiše; reakce: ohnutí trupu konkávně k podráždění, k lehké rotaci hlavy a k extenzi DK na
straně podráždění. Trvání do 4 měsíců.

Zkřížený extenční reflex

opačné

- vybavení pasivní flexí DK; reakce: extenze, vnitřní rotace a dorzální flexe planty na
DK. Norma do 6 týdnů, patologie po 3 měsících.

Suprapubický extenční reflex
- vybavení mírným tlakem na synfýzu stydké kosti; reakce: tonická extenze DKK s
addukcí, vnitřní rotací a s equinózním postavením planty. Norma do 4 týdnů, patologie po 3
měsících.

Akustikofaciální reflex
- vyvolání tlesknutím u ucha novorozence, postupně z obou strany; reakce: mrknutí
obou očí současně . Výbavný od 1O. dne života, patologie, pokud je nevýbavný po 4. měsíci.

Optikofaciální reflex
- vyvolání náhlým přiblížením dlaně či předmětu k obličeji dítěte; reakce: reflexní
oboustranné mrknutí. Výbavný do konce 4. měsíce, patologické po 6. měsíci věku. U dětí
s poruchou zraku nebo s případnou mentální poruchou není přítomen.

Chůzový

automatismus

- vybavení dotykem chodidel dítěte o podložku ve vertikální poloze + naklánění trupu;
reakce: DKK naznačují kroky. Norma do 4 týdnů, patologické po 3. měsíci.

Patní reflex
-vybavení poklepem na patu semiflektované DK; reakce: krátká, prudká extenze DK,
dítě jakoby vykopne. Reflex je vybavitelný během 1. trimenonu.
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Rooting reflex
- vybavením drážděním prstem ústnJho koutku zevnitř (vpravo, vlevo, nahoře, dole);
reakce: dítě pohybuje jazykem a ústním koutkem ve směru dráždění. Jazyk musí být
rozvinutý. Norma do 3 měsíců, patologie po 6. měsíci.

Glabelární reflex
- vybavení ťuknutím na
ukazatelem stavu n. facialis.

Fenomén

kořen

nosu; reakce: symetrické

zavření očí.

Tento reflex je

očí loutky

- při pomalém otáčení hlavičky dítěte sledujeme jeho oči, ty zůstávají ve stejném
postavení. S nástupem optické orientace tento reflex mizí. Norma do 4 týdnů, patologie po 6.
týdnu.

Břišní reflexy

čáře.

- vyvolání drážděním břišnJ
Reakcí je stah břišní stěny.

stěny špičatým předmětem

Mezogastrický:

podrážděnJ

ve výši pupku

Hypogastrický:

podráždění

nad tříselnými vazy

Epigastrický:

podráždění

z laterální strany ke

střední

pod žeberními oblouky

U předčasně narozených dětí nejsou tyto reflexi výbavné, ale u dětí narozených v 36.
týdnu těhotenství už musí být přítomné.

Vzpěrný

reflex DKK

výbavný opřením patiček dítěte o podložku (hladkou a chladnou) ve vertikální poloze;
reakce: extenze obou DKK. Norma do 4 týdnů, patologie po 3. měsíci.
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Reflex kořene ruky
- vybavení poklepem na kořen dlaně při dorzální flexi zápěstí ve směru předloktí, které
je kolmo na frontální rovinu. Hlava dítěte je ve středu nebo otočená k vyšetřované ruce;
reakce: extenze v loketním kloubu. Tento reflex je vždy patologický.

Liftreakce
-vybavení z vertikální polohy, kdy je dítě rychle zdviženo nahoru; reakce: flexe DKK.
Norma do 4. měsíce, pak patologie.

Rossolimo reflex
vybavení lehkým klepnutím do 3. prstu na DK; reakce: flexe
v metatarzofalangeálních kloubech a extenze v interfalangeálních kloubech. Přítomnost
tohoto reflexu značí vždy patologii.

Při

vybavování reflexů hodnotím jednak výbavnost v závislosti na
provedení a symetrii očekávané reakce.

věku,

rychlost

2.3.2. Polohové reakce (dle Krause 2005, Vojty 1993)

Tyto reakce jsou provokovány pasivní změnou polohy
rychlé a spolehlivé orientaci v pohybové zralosti dítěte.

těla dítěte.

Slouží k poměrně

Získaná odpověď se modifikuje dle vývojového stupně dítěte. Tyto modifikace
jednotlivé fáze polohových reakcí příslušným stupňům vývoje motoriky.
Polohové reakce jsou výbavné od novorozeneckého
tj. zhruba do konce prvního roku života.

věku

Před provedením každé změny polohy je nutné uvolnit
musí být proveden jistě, rychle a plynule. (příloha č. 1)

do nástupu volní hybnosti,

pěstičky dítěte,

1. Trakění test (test posazováni)

Výchozí poloha: leh na zádech, hlava ve středním postavení
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tvoří

každý manévr

Provedení: tahem za distální část předloktí zvedáme dítě do 45 st. nad podložku,
na hr'bet ruky (tlumí se tím reflexní úchop), zápěstí uchopíme mezi třetí a čtvrtý prst
a palce vložíme do dlaně dítěte.

netlačíme

Reakce: držení hlavy a dolních končetin

1. fáze: 1.- 6. týden hlava bezvládně visí dozadu, dolní končetiny jsou ve flexi či
semiflexi a v lehké abdukci
2. fáze: 7. týden až konec 2. trimenonu se objevuje flexe hlavy současně s flexí
trupu a DKK. Krk je v jedné přímce s trupem, DKK jsou přitaženy k břichu
3. fáze: 7. - 9. měsíc se již kojenec přitahuje více, opírá se o hýždě, hlava je výš.
Ustupuje flexe DKK

4. fáze: 9. - 14. měsíc se dítě přitahuje, hlava zůstává v linii trupu. DKK
abdukovány a extendovány. Ve 12. - 14. měsíci se dítě může opřít o paty.
Abnormální reakce
- nadměrná abdukce v kyčlích při flexi DKK
- tonická extenze jedné nebo obou DKK s addukcí,
eventuelně s extenzí prstů

vnitřní

rotací, plantární flexí,

- opoždění jednotlivých fází oproti kalendářnímu věku (platí i pro další reakce)
- rozdílnost reakcí (fází) hlavy a DKK
- opistotonické držení trupu
- přehnané zdvižení extendovaných DKK s abdukcí DKK a
8. - 9. měsíce svědčit pro mozečkovou ataxii
- nestálost síly

sevření ruček dítěte

v průběhu trakce

chvění

svědčí

od

trupu

třetího

může

od

trimenonu

pro atetózu

2. Vojtova reakce
Výchozí poloha: vertikální závěs
Provedení: z vertikálm'ho závěsu zády k sobě překlopíme dítě náhle do
horizontální polohy.
Reakce: podle vývojového stupně
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1. fáze: 1. - 1O. týden. Obě paže reagují objímacím pohybem jako u Moroova
reflexu, dlaně jsou otevřené. Vrchní DK se flektuje v kyčli a koleni s dorzální flexí hlezna a
s pronací chodidla. Spodní DK se extenduje, noha je v dorzální flexi se supinací a s flexí
prstů.

1. přechodná fáze; ll. - 20. týden. Objímací pohyb HKK ustupuje, ale paže jsou
stále abdukovány, dlaně otevřeny. Na konci této fáze jsou paže volně flektovány. DKK
ztrácejí v této fázi diferencované držení, obě postupně přecházejí do flexe.
2. fáze: konec 5. - 7. měsíce. Všechny končetiny jsou ve volné flexi,
otevřeny nebo lehce přivřeny. Nohy jsou v dorzální flexi a v supinaci, prsty ve flexi.

dlaně

2. přechodová fáze: 7.- 9. měsíc. Paže jsou v lehké flexi, později přecházejí před
DKK jsou ve flexi v kyčelním kloubu, ale ustoupila flexe kolen, nohy a prsty jsou ve
středním postavení.

tělo.

3. fáze: 9. - 14. měsíc. Vrchní končetiny jsou v extenzi a abdukci, nohy v dorzální
flexi.
Abnormální reakce
- flekční držení vrchní HK s rukou sevřenou v pěst
- opožděná nebo zpomalená flexe vrchní DK
-

bezvládné držení trupu s hypotonií končetin
3. Reakce podle Peipera a Isbert

Vis hlavou dolů za dolní končetiny.
Provedení: dítě uchopíme v oblasti kolen a rychle zvedneme hlavou dolů. Reakce
musí být zhodnocena v okamžiku zdvižení do svislé polohy, protože dítě hned poté flektuje
HKK
Reakce: dle stupně vývoje 4. fáze.
1. fáze: 1. týden až 3. měsíc. V prvních šesti týdnech lze pozorovat objímací pohyb
paží, v dalším období se objevuje rozpažení, šíje je extendována, dolní segment trupu ve flexi.
2. fáze: 4. - 6. měsíc. Paže jsou polorozpažené stranou, dlaně otevřené, šíje a trup
jsou v extenzi, flexe v oblasti pánve je pouze naznačena.
3. fáze: 7.- 9. měsíc. Objevuje se vzpažení s otevřenými dlaněmi, extenze šíje a
trupu až k lumbosakrálnímu přechodu.
4.fáze: od 9. měsíce. Dítě se pokouší chytit se vyšetřujícího a aktivně se
přitáhnout.
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Abnormální reakce
- tonické předpažení,

většinou

s rukama sevřenýma v pěst

- tonické vzpažení, ruce v pěst
- opistotonické držení trupu,

chybějící

extenze šíje

- flekční držení jedné nebo obou HKK s rukou v pěst
- asymetrické držení hlavy a trupu

4. Vertikální vis podle Collisové

Výchozí poloha: leh na zádech
Provedení: Uchopíme dítě za koleno jedné DK a náhle je zvedneme do vertikální
polohy hlavou dolů. Reakci hodnotíme v okamžiku zvednutí dítěte.
Reakce: ve dvou fázích

1. fáze: 1. týden až 7. měsíc. Volně visící DKje ve flexi v kyčli, koleni i hleznu.
2. fáze: od 7. měsíce. Volně visící DK zaujme volné extenční postavení v koleni a
je ve flexi jen kyčelním kloubu.
Abnormální reakce
- strnulá extenze volné DK s equinózním postavením nohy
- tendence k extenzi
-opožděný

nástup 2. fáze

5. Horizontální závěs dle Collisové

Provedení: dítě z polohy na zádech zdvihneme za paži a stejnostrannou DK do
horizontální polohy
Reakce: tři fáze dle vývojového stupně
1. fáze: V prvních šesti týdnech. Volná paže provede objímací pohyb, v 7. - 8.
týdnu se místo něho objeví upažení s otevřenou rukou. Ve třetím měsíci je paže volně
flektovaná. Volná DK je během tohoto období ve flexi.
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2. fáze: 4. - 6. měsíc. Na volné HK se vyvíjí vzpěrná funkce s otevřením dlaně,
které začíná flekčním držením této HK s pronací předloktí. Dochází k opření dlaně o
podložku. I v tomto období zůstává volná DK ve flexi.

3. fáze: od 7.- 10. měsíce. V tomto období se vyvíjí vzpěrná funkce volné DK.
začíná abdukcí v kyčli. Koncem 8. měsíce se volná DK opře o celou plosku.
Abnormální reakce
- strnulá extenze volná DK s equinozním držením nohy
- tonická extenze volné HK s pěstí ruky
- tonické flekční a extenční pohyby volné DK
- tonické flekční držení v lokti volné paže s uzavřením v pěst

6. Landauova reakce

Provedení: dítě držíme v závěsu plochou dlaně pod břichem v přísně horizontální
poloze
Reakce: dle

stupně

vývoje čtyři fáze

1. fáze.: 1. - 6. týden. Hlava je mírně

skloněna,

trup, HKK i DKK v mírné flexi.

2. fáze: 7. týden - 3. měsíc. Vyvíjí se symetrická extenze šije, dítě začíná zvedat
hlavu. Trup je v lehké flexi, trvá volné držení HKK i DKK.

3. fáze: období 6. měsíce. K extenzi šíje se zdvižením hlavy se připojuje extenze
trupu až do bederní oblasti. DKK jsou dokonce v 1. trimenonu v semiflexi ve všech kloubech.
Ve 2. trimenonu jsou pravoúhle flektovány, paže jsou volně pokrčeny v loktech.
4. fáze: období 8.

měsíce.

Na DKK ustupuje flexe v kolenou, paže jsou v mírné

flexi.
Abnormální reakce
- asymetrické držení hlavy a trupu a stočení trupu ke

straně

- držení hlavy v opistotonu s extenzí DKK
- nápadně pokleslá hlava a bezvládné držení trupu s extenzí DKK
- chybí extenze šíje, protrakce ramen s předpažením paží
- každá lateralizovaná asymetrie DKK i HKK
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7. Axilámí závěs
Provedení: vertikální poloha, dítě držíme v pase (nikoli za ramenní pletence)
hlavou vzhůru, zády k sobě
Reakce: ve 3 fázích
1. fáze: 1. týden- konec 1. trimenonu. DKK jsou v semiflexi

2. fáze: 4. - 7. měsíc. DKKjsou ve flexi přitaženy k trupu
3. fáze: období 8. měsíce. DKK jsou ve volné extenzi, nohy v dorzální flexi
Abnormální reakce
_ tonická extenze jedné nebo obou DKK buď paralelně nebo s tendencí k překřižování,
s vnitřní rotací a s equinózním držením nohy nebo nohou

2.3.3. Lokomoční stádia dle Vojty
-jde o hodnocení dosažené úrovně hrubé motoriky (vzpřímení). Je zde zahrnuto
období vývoje motoriky do čtyř roků věku zdravého dítěte. (Vojta, 1993)

Stádium O
Dítě je apedální, pomocí rukou a nohou se nepohybuje vpřed, je neschopno
realizovat jakýkoliv motorický kontakt otočením nebo uchopením předmětu.

Stádium 1
Dítě

je apedální, neumí se pohybovat
(dotyk, úchop). Vývojový věk: 3. - 4. měsíc.

vpřed,

ale již zvládá

otočit

se k předmětu

Stádium 2
Dítě je stále apedální. V pronační poloze umí užít horních končetin jako opěrného
orgánu - nedokonalé první vzpřímení. Snaha přiblížit se k předmětu, úchop horní končetinou.
Vývojový věk: konec 4. a začátek 5. měsíce.

Stádium 3
Dítě

se umí plazit, spontánně se pohybuje po místnosti z vlastní iniciativy. DKK se
pohybu neúčastní. Vývojový věk 7. - 8. měsíc.
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Stádium4
Dítě provádí "hopsání", poskoky po kolenou a rukách. Opora na HKKje tvořena o
zápěstí nebo o pěst. Tento typ lokomoce neobsahuje zkřížený vzor. Jestliže dítě nemůže
dosáhnout dalšího stadia, brzy se vzdá lokomoce zcela. Vývojový věk: 9. měsíc.

Stádium 5
Lezení - tato lokomoce již obsahuje zkřížený vzor a opora je na otevřených
dlaních. Je předpokladem, že každé lezoucí dítě dosáhne vertikalizace. Vývojový věk: ll
měsíců.

Stádium 6
Dítě se umí vytáhnout do stoje pomocí HKK, udrží se ve stoji. Je schopno se
pomocí HKK pohybovat - kvadrupedální lokomoce ve frontální rovině, postupně v rovině
sagitální s oporou. Podstatné je, že tato lokomoce musí probíhat z vlastní motivace. Vývojový
věk: 12. až 13. měsíc.

Stádium 7
Dítě

chodí nezávisle,

samostatně.

Stádium 8
Dítě

vydrží stát na 1 DK tři sekundy. Vývojový věk: 3 roky.

Stádium 9
Dítě vydrží stát na jedné noze déle než
Vývojový věk: 4 roky.

tři

sekundy, a to na obou stranách.

2.3.4. Speciální vyšetření (dle Krause, 2005)
NEUROSONOGRAFIE

Toto ultrazvukové
s otevřenou velkou fontanelou.

vyšetření

Je velmi

přínosné

u

novorozenců

a

kojenců

Sonografie umožňuje zobrazení komorového systému, periventrikulární bílé
hmoty, hemoragických nebo edematózních lézí.
Výhody:
- sonografie je neinvazivní a nezatěžuje dítě ionizujícím zářením
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- mobilita přístroje umožňuje vyšetření u

lůžka nebo

v inkubátoru

Indikace:
- prenatální diagnostika některých poruch CNS (anencefalus, hydrocefalus, . .. )
- odhalení intrakraniálm'ho krvácení u nezralých novorozenců
- kontroly velikosti komorového systému u novorozenců s posthemoragockým
hydrocefalem
- diagnostika parenchymatózních změn, např. různé anomálie, krvácení, infarkty,
určení smrti mozku (nepřítomnost průtoku v cerebrálních arteriálních kmenech)

EEG (ELEKTROENCEFALOGRAFIE)
- se používá k posouzení poruch korových funkcí, ke zjištění ložiskových nebo
generalizovaných nálezů, k diagnostice organických lézí mozku u neuroinfekcí, encefalopatií
(DMO), po traumatech a u nádorů

SKÓRE DLE APGAROVÉ

-posuzuje se stav kůže, dýchání, srdeční akce, svalový tonus a stav
vše se hodnotí stupnicí O- 2 bodů v 1., 5. a 10. min.po porodu.

vědomí.

To

Novorozenci s počtem bodů 7 a méně jsou sledováni jako rizikoví. (Lesný, 1985)
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2.4. KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE U DĚTÍ S DMO
Problematika DMO je velmi složitá a rozsáhlá a pro zmírnění následků takového postižení
po stránce zdravotní, sociální, pedagogické a estetické musí spolupracovat řada specialistů rehabilitační lékař, pediatr, neurolog, ortopéd, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog,
logoped, sociální pracovník a pedagog. Velmi důležitou roli v úspěšnosti terapie hraje
spolupráce rodičů postiženého dítěte.
2.4.1. Operativní terapie

Chirurgická řešení DMO se dělí na ortopedické a neurochirurgické zákroky.
Ortopedické chirurgické výkony jsou operace na svalech (myotonie) a šlachách
(tenotonie). Nejčastěji se provádí prodloužení Achillovy šlachy, dále flexorů kolenního
kloubu a flexorů a adduktorů kyčelm'ho kloubu na DKK, na HKK se provádí operace
pronační kontraktury předloktí.
Dalšími typy operací jsou: transpozice (přešívám') svalových úponů s cílem změnit
funkci svalů, artrodéza, operace k zamezení luxaci kyčelních kloubů, a operace na nervech
(Stoffelova operace), kdy se přetětím určitého počtu vláken periferm'ho nervu zmírní
spasticita.
Z neurochirurgických operací se dříve prováděla hemisferektomie u těžkých
hemiapertických forem DMO, indikací k této operaci byla nelepšící se hemiplecie, psychická
alterace, časté epileptické záchvaty, které nebyly zvladatelné antiepileptiky a prokázaná
atrofie mozkové hemisféry. Dále byly prováděny stereotaktické operace u forem DMO
spojených s postižením bazálních ganglií s cílem potlačit nebo zmírnit mimovolní pohyby u
jednostranných dyskinetických forem DMO.
Operační postupy terapie
možných metod léčby DMO.

přichází

zpravidla v úvahu po

vyčerpání

všech ostatních

2.4.2. Semiinvazivní metoda terapie - borulotoxin A

Jedním z hlavních problémů, které komplikují péči o děti s DMO a jejich rehabilitaci
je spasticita svalů, postihující končetiny v různých kombinacích.
Spasticita znesnadňuje dosažení vertikalizace a navození přijatelného vzorce chůze.
Podstata vůsobení Botulotoxinu A

(BTX~A):

1. BTX~A svým působením na vlákna spastických svalů navozuje období výrazně
smzené spastické kontrakce, během které lze intenzivní rehabilitační léčbou dosáhnout
podstatného zlepšení úrovně motoriky postiženého.
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2. BTX-A může svým účinkem navodit zmírnění patologické aferentace co CNS, a
tím přispět k ovlivnění centrálních struktur, které jsou "původcem" abnormální spastické
kontrakce svalu.
3. BTX-A má svým efektem umožnit spastickým svalům normální růst.
Botulotoxinem lze ovlivnit pouze spasticitu ve stádiu funkční dynamické
kontrakce, nikoliv fixovanou vazivovou svalovou kontrakturu. (Kraus, 2005)

Indikace

Indikace terapie BTX-A je vždy závislá na rozhodnutí lékaře a je vect
individuálního posouzení. Je důležité zhodnotit, která skupina svalů svou spasticitou
nejvýrazněji znesnadňuje rehabilitaci, protože dávka, kterou lze aplikovat, je omezená.
Obecně je indikací pro podání BTX-A u dětí se spasticitou při DMO abnormální mimovolní
spastická nebo spasticko-dystonická kontrakce, která způsobuje výrazné funkční omezení.

Rehabilitační teravie

po avlikaci BTX-A

Rehabilitace by měla začít zhruba týden po aplikaci, až se projeví klinický efekt a
má pokračovat intenzivně až do další aplikace. Ta je naplánována na základě výsledků
dosažených v mezidobí právě rehabilitační terapií.
Důležité

ukončení léčby

je zhodnocení účinku, dle toho se rozhoduje o další aplikaci nebo o
BTX-A, pokud aplikace pacientův stav nijak výrazně neovlivňuje.

K zhodnocení efektu slouží několik škál, dle kterých se úspěšnost terapie spasticity
při DMO botulotoxinem posuzuje.
Léčba botulotoxinem může u některých pacientů buď nahradit ortopedický výkon
na svalech a šlachách, nebo alespoň ortopedické řešení oddálit. (Kaňovský, Kraus, Lněnička,
1998)

45

2.4.3. Konzervativní léčba

2.4.3.1. Medikamentózní terapie

Používají se léky ke snížení svalového napětí (myorelaxancia), léky ke zlepšení
prokrvení svalů a léky omezující a tlumící mimovolní pohyby. Dále se používají
antiepileptika (antikonvulziva), kdy pacient musí dodržovat i určitou životosprávu a
pravidelný deruií režim.
V neposlední řadě jsou předepisována např. sedativa, vitamíny, léky povzbuzující
mozkovou činnost a další preparáty. (Kotagal, 1996, Kraus 2005)

2.4.3.2. Fyzioterapie-přehled fyzioterapeutických metodik
Rehabilitační terapie je ze všech léčebných prostředků nejdůležitější. Skládá se
z mnoha rehabilitačních technik, pohybové reedukace a fyzikální terapie.

Hlavním cílem léčebné rehabilitace je prevence atrofií a kontraktur, posílení
oslabených svalů a vytahování svalů zkrácených, reedukace pohybu dle jednotlivých
vývojových. stupňů, a hlavně dosažení nejvyššího možného stupně ontogeneze a lokomoce.
To vše napomáhá společenské integraci a zkvalitnění života dítěte s daným postižením.

PASIVNÍ POHYB
Při

pasivním pohybu se mění napětí jednotlivých částí kloubm'ho pouzdra, dále je
ovlivněn tlak na styčné plochy kloubních chrupavek, mění se stupeň protažení nebo uvolnění
svalů.

Pasivní pohyb lze využít k uvolnění zkrácených svalů, k protažení
spastických, k prevenci kontraktur, k udržení nebo zvětšení rozsahu pohybu.
Pasivní pohyb je pohyb, který vzniká
fyzioterapeuta nebo tahem závaží, apod ..

působením vnější

síly,

např.

svalů

síly

POLOHOVÁNÍ
K pasivní korekci patologického postavení končetin u DMO do správné polohy se
používají různé pomůcky: dlahy, sáčky s pískem, závaží, popruhy a další protetické pomůcky
vyráběné pro individuální potřeby každého dítěte, včetně ortopedické obuvi.
Na dolních končetinách se polohuje:
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•
•
•

špičkové

postavení nohy, varózní a valgózní úchylky
držení kolenních kloubů
addukční držení v kloubu kyčelním + tah končetiny do vnitřní rotace
flekční

Na horních končetinách se polohují:

•
•
•
•

flektované prsty a palec přitažený k dlani
palmámí flexe zápěstí s ulnámí dukcí
flekční držení loketního kloubu
addukce a vnitřní rotace v kloubu ramenním

Končetiny
dlouhodobě,

jsou uloženy do takového postavení, ve kterém lze působit korekci
a to relativně malou silou. Polohování lze také využít k vytahování zkrácených

svalů.

AKTIVNÍ POHYB
Tento pohyb je vykonán vlastní silou jednotlivých svalů nebo svalových skupin.
Na nervové vzruchy sval reaguje kontrakcí svých vláken, vyvine buď zvýšené napětí nebo se
zkrátí. Při aktivním cvičení lze tedy uplatnit izometrickou i izotonickou kontrakci.
Lze využít aktivní pohyb s odlehčením, kdy je odstraněn nebo zmenšen vliv
gravitace. Využívá se odlehčení s pomocí druhé osoby, odlehčení na závěsu, na hladké desce
a odlehčení ve vodě, dále aktivní pohyb s dopomocí, a aktivní pohyb proti odporu, kdy lze
využít odpor manuální, tíhový (pomocí závaží, cvičení na kladce), elastický (terraband),
odpor vody (cvičení v bazénu) nebo odpor vlastními svaly.
Aktivního pohybu se využívá zejména k posílení svalstva.
VYTAHOVÁNÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ
K vytahování zkrácených svalů se používá krátkodobě poměrně značná síla, která
pro zkráceným vazivovým strukturám a svalům. Velmi důležitá je výchozí poloha,
správná fixace a nasměrování působení síly.
·

působí

Nejčastěji

zkrácenými svaly jsou flexory a adduktory kyčelního kloubu, flexory
kloubu kolenního a m.triceps surae na DKK, na HKK horní vlákna trapézového svalu, prsní
svaly, adduktory ramene, pronátory předloktí a flexory zápěstí a prstů.
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VOJTŮV PRINCIP: Reflexní lokomoce

Vojtova metoda reflexní lokomoce je zaměřena především na děti postižené DMO, ale
lze ji využít i u některých ortopedických vad, které jsou způsobeny špatným svalovým tahem,
např. pedes vari, pedes equinovari, ale i idiopatická skolióza.
Tento princip je naprosto zásadní v rehabilitaci DMO, protože umožňuje začít
pohybovou reedukaci již v novorozeneckém nebo kojeneckém věku, a docílit aktivní hybnosti
bezjeho spolupráce.
Metody reflexní lokomoce (RL) se skládá ze dvou základních komplexů - reflexního
plazení a reflexního otáčení, kdy se využívá určité polohy a tlaku na spoušťové zóny (periost,
fascie) k aktivaci jednotlivých pohybových vzorů (aktivace svalů nebo svalových skupin).
Oba komplexy jsou tedy výbavné pouze z určité polohy těla a jen danou stimulací, jsou
vrozené a uložené v CNS každého člověka, nezávisle na jeho věku, vybavitelné po celý život.
Polohou a stimulací zón je reflexně vyvolána izometrická kontrakce a kladením odporu proti
tahu svalů se ještě zesílí napětí svalových skupin. Pomocí časové sumace a prostorové sumace
(stimulace více zón najednou) je možné intenzivní šíření vzoru na další svalové skupiny, až
dojde k ovlivnění CNS.
Pomocí RL mohou být normalizovány přetrvávající novorozenecké reflexy, RL lze
ovlivnit start motorické ontogeneze již od novorozeneckého věku (prevence chybných
náhradních pohybových stereotypů) a nejvýše uložená motorická centra.
RL lze řídit změnu těžiště a rovnováhu, ovlivnit dýchání, zvýšit vitální kapacitu plic,
pozorovat zlepšení řeči, ovlivnit zrakové poruchy a alespoň částečně vyrovnat disproporční
růst končetin.

Úspěch terapie pomocí RL je závislý, mimo jiné, na motorické inteligenci. Nutným
předpokladem je ukládání

aktivovaných vzorců v CNS.

Vojtova metoda vyžaduje znalost novorozenecké, kojenecké a batolecí kineziologie.
Dále j e důležité nastavení a fixace výchozí polohy, správné kladení odporu vznikajícímu
pohybu a zabránění pohybům nežádoucím.

Reflexní plazení
Reflexní plazení (RP) obsahuje

vzpřímení

a pohyb trupu

vpřed

ve

směru opěrných

končetin.

Výchozí postavení je v poloze na břiše.

Hlava je pasivně nastavena ve směru extenze a pootočena do 30° rotace,
tuber frontale o podložku - tím je vyhlazena lordóza krční páteře.
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opřena

o

Čelistní HK (ČHK) je flektována v rameni (120° - 135°) a abdukována ve 30°.

mediální epikondyl humeru leží na podložce. Loket je flektován ve 45°. Ruka leží v linii
rameno - kyčel. Předloktí leží palmární stranou na podložce.

Záhlavní HK (ZHK) je v rameni i v lokti v nulovém postavení a

umístěna

podél

trupu.

Záhlavní DK (ZDK) je zevně rotována a abdukována, mediální kondyl femuru leží
na podložce. Chodidlo je v linii rameno -kyčel.
Čelistní DK (ČDK) je v kyčli flektována 30° - 40°, abdukována 60° a zevně

rotována 40°. Koleno je ve 40° flexi.

Aktivační

zóny

-hlavní zóny jsou na končetinách (stimulace periostu)
•
•
•
•

hrana paty, tlak směřuje ventrálně, kraniálně a mediálně
ČDK: mediální epikondyl femuru, tlak je ve směru kyčle
ZHK: nad processus styloideus radii, tlak směřuje k lokti a rameni
ČDK: mediální epikondyl humeru, tlak směřuje dorzálně, kaudálně a mediálně vedlejší zóny leží v oblasti ramenního a pánevního pletence

•

Čelistní strana pletence ramenního: mediální hrana lopatky (na hranici mezi střední a
dolní 1/3), tlak jde laterálně, kraniálně a dorzálně.
Čelistní strana pletence pánevního: spina iliace anterior superior, tlak směřuje
dorzálně, kaudálně a mediálně
Záhlavní strana pletence ramenního: ventrální strana akromionu, tlak působí dorzálně,
mediálně a kaudálně
Záhlavního strana pletence pánevního: střední část aponeurózy m. gluteus medius.
Tlak směřuje ventrálně, mediálně.
Trupová zóna: těsně pod spodním úhlem lopatky v mediální skapulární linii záhlavní
strany, tlak působí ventrálně a mediálně ve směru stema

•
•
•
•

ZDK:

vnější

Reflexní otáčení
Vzor reflexního otáčení (RO) začíná z polohy na zádech (1 fáze) a
polohu na boku směrem na břicho (2. fáze). Cílem ROje lezení po čtyřech.

1. fázeRO:
Výchozí postavení: leh na zádech

mava je otočena v úhlu 30°.
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pokračuje přes

Končetiny

leží volně na podložce.

Aktivační

zóna

Hrudní zóna - tato zóna je stimulována na straně čelistní, leží v průsečíku
mamilární linie ve výši 6. žebra (mezi 5. - 6. nebo 6. - 7. žebrem). Směr stimulace je
dorzální, mediální a kraniální. Tlak jde šikmo k páteři.

2. fáze RO:
Cílem 2. fáze ROje chůze po čtyřech.
Výchozí postavení: poloha na boku, frontální rovina těla je kolmá na podložku.

Spodní zatížená HK je 90° úhlu k hrudníku, loket je extendován, ruka je ve
středním postavení.
SpodníDK:

varianta A:

kyčelní

kloub je ve flexi 30 ° - 40 o

varianta B: kyčelní i kolenní kloub je flektován v 90°

Svrchní HK leží na trupu, ramenní kloub je v lehké VR, loket v extenzi,

předloktí

vpronac1.

SvrchníDK:

Aktivační

varianta A:

kyčelní

varianta B:

kyčel

kloub je flektován v 30 ° - 40 o

i koleno jsou v 90° flexi + mírná addukce

zóny

- Mediální hrana lopatky na rozhraní

střední

a dolní 1/3.

Směr

tlaku je laterální a

ventrální.

- Ventrální strana akromionu. Tlak směřuje dorzálně, kaudálně a mediálně.
- Spina iliaca anterior superior. Tlak působí dorzálně, kaudálně a mediálně.
- Střední část aponeurózy m. gluteus medius. Tlak působí ventrálně a mediálně.

kyčelního

- Spodní HK: mediální epikondyl humeru.
kloubu.
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Směr

tlaku je mediální ve

směru

- Spodní DK: laterální epikondyl femuru. Tlak
kyčelního kloubu.

směřuje mediálně

ve

směru

- Spodní DK: zevní hrana paty. Tlak působí laterálně ve směru kyčelního kloubu.
- Svrchní DK: mediální epikondyl femuru. Tlak
kyčelního kloubu.

směřujemediálně

ve

směru

- Svrchní HK: nad processus styloideus radií na medioventrální hranu rádia. Tlak
ve směru ramenního kloubu

směřuje dorzálně

- Hrudní zóna (viz aktivační zóna 1. fáze RO)

METODIKA MANŽELŮ BOBATHOVÝCH

Metoda vychází z předpokladu, že pohybové problémy dětí s DMO jsou způsobeny
vlivem patologických reflexů, které dítě nemůže překonat pro poruchu CNS. Pokud se tyto
reflexy podaří utlumit, může se rozvíjet normální motorika. Tento terapeutický koncept
vyžaduje aktivní spolupráci dítěte. Jde o soustavné uvádění dítěte do žádoucí polohy jemným
postrkováním trupu a kořenů končetin a o vyhledávání poloh nežádoucích, jejichž vyloučením
lze vyprovokovat správné pohyby dle vývojové řady. Jsou zde využívány inhibiční polohy,
jimiž je dosažena relaxace. Končetiny a trup se uvádí do opačných poloh, než které zaujímají.
Cílem je změnit abnormální svalový tonus a facilito vat fyziologickou aktivní motoriku.

Základní inhibiční polohy:
- Skrčenec (poloha podobná poloze, kterou dítě zaujímá v děloze)
- Sed na patách
- Klek (z něho postupný nácvik vzpřimování)
- Sed s nácvikem vychylování do stran a nácvik stability trupu

Používá se specifických pohybů, tlaků, tahů a různých druhů tappingů
dotýkání, tlakové dráždění, postrky a vychylování částí trupu a končetin).
K udržení požadované polohy se používají různé pomůcky, např. klíny, nafukovací míče,
válce, stavěcí rámy, různé druhy ortéz a obuvi.
(přerušované
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METODA KABATOVA

Je technikou proprioceptivní neuromuskulární facilitace, tj. pohyb je ulehčen na
základě vyššího přívodu vzruchů ze svalových a kloubních receptorů. Je zaměřena na pohyby
vedené diagonálním směrem se současnou rotací. Aktivní provedení pohybu se stimuluje
protažením svalů, tlakem na sval, kladením odporu a zvláště vyzařováním (při usilovném
pohybu se v CNS šíří podráždění ze silnějších svalových skupin na slabší, které se tím
posilují). U dětí jde o to, aby pomocí cvičení prošly všemi vývojovými stádii. Úplná
metodická řada cviků vede od přetočení trupu na bok k běhu.

METODIKA PROFESORA T ARDIEU

Tato metoda je zaměřená na děti od tří let, které již byly léčeny pomocí
reflexní terapie, a pouze na děti vzdělavatelné, bez většího poškození intelektu.

nějaké

Nejprve je provedeno podrobné psychologické vyšetření a tzv. faktorové
hodnocení. Podle zjištěných nedostatků je vypracován přesný krátkodobý a dlouhodobý
rehabilitační program.
Hodnocených faktorů je mnoho, např. vyšetření inteligence, chování, sociální
faktor, úroveň školního vzdělání, stupeň soběstačnosti, poruchy sluchu, zraku a řeči, záchvaty
a EEG, předchozí terapie, vyšetření motoriky a vyšetření HKK a DKK.

PHELPSOVA METODIKA

Je založena na klasických ortopedických postupech. Využívá dlahovací techniky
k umožnění vzpřímeného stoje a chůze.
K uvolnění kontraktur se doporučuje masáž oslabených protilehlých svalových
skupin, následuje nácvik asistovaných pohybů těchto svalů, dále aktivní cvičení a nakonec
odporové.
U nejmenších dětí se využívá hudebm'ho doprovodu.

D AEVEROVA METODIKA
Je

zaměřena

zajištění soběstačnosti
úkonů

také na ortopedické postupy, ale dlahy využívá méně. Sleduje
za použití dokonalých protetických pomůcek a nácvik základních

denního života.
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POHLOVA METODIKA

Postupuje podle ontogenetického rozvoje hybnosti zdravého dítěte. Začíná
s relaxací, které dosahuje pasivními pohyby a jemnou palpací jednotlivých svalových skupin.
Poté přechází na cviky aktivní. Zamítá dlahování.

ScuwARTZOVA METODIKA
Je založena na emocionálním působení na dítě. Necvičí pohybové vzory, ale
podněcuje dítě k pohybu tím, že mu nabízí různá lákadla.

F AYOVA METODIKA
Vychází z předpokladu, že mozkový kmen a mícha jsou u dětí s DMO uvolněny
z kontroly mozkové kůry. Svalové skupiny, přinucené reflexním plazením k pohybu, se
dostávají pod volní kontrolu.

TECHNIKA COLLISOVÉ
Počítá

s dobrou duševní úrovní dítěte,
jako zvukových , dotykových, zrakových , apod.

děti podněcuje

k pohybu pomocí

podnětů,

DOAMNOVA- DELACATOVA METODIKA
Předpokládá,

že funkce jednoho analyzátoru ovlivňuje funkci jiného analyzátoru.
Aplikují se zde velmi silné zrakové, sluchové a dotykové podněty najednou. Tím se má
odstranit předpokládaný útlum nad poškozenou částí v CNS a zlepšit hybnost dítěte.
Při

použití jakékoliv metodiky pro pohybovou reedukaci se u dětí do 6 - 7 let
nevynechává a nepřeskakuje žádná z poloh, které se objevují ve vývoji zdravého dítěte:
- zvedání a udržení hlavy - klek na patách
- otáčení - vzpřímený klek a

chůze

v něm

- tulenění (plazení)- rytíř (nakročení 1 DK)
- lezení - stoj
- sed-

chůze
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U dětí starších sedmi let se již striktně nedodržuje postupná vertikalizace, ale
postupuje se dle individuálních potřeb každého jedince. Pokud dítě nezvládá vzpřímený klek,
ale je schopno chůze s použitím pomůcek (berle, rolátor), přeskočení polohy není bráněno.

2.4.3.3. Fyzikální terapie
Fyzikální terapie
energie na organismus.

představuje léčebné

využití

působení různých druhů

A) Mechanoterapie je aplikace mechanických sil na organismus
terapeuta nebo přístroje.

zevní

prostřednictvím

Polohování
Pasivním tahem nebo tlakem dochází k protažení měkkých struktur, omezujících
normální rozsah pohybu v kloubu. K polohování se používají speciální lehátka a popruhy.
Délka aplikace je maximálně 10- 20 minut.
Přístrojová mechanoterapie

pasivními pohyby

Přístroje pro pasivní pohyb v jednotlivých kloubech jsou označovány jako
motorické dlahy a využívají se ke zlepšení prokrvení a ke snížení spasticity DKK.

Ultrasonoterapie
Ultrazvuk je mechanické vlnění způsobující mikromasáž rozkmitáním atomů,
molekul i celých buněk, a přeměnu mechanické energie na tepelnou působící na hluboko
uložené tkáně.
Účinek: zlepšení lokální cirkulace a metabolismu, pokles aktivity sympatiku,
svalová relaxace, zlepšení regeneračních schopností tkání.

Do mechanoterapie patří i využití různých posilovacích
veslování, jízdy na běžkách, bicykl) a elektrický chodník.
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strojů

(steper, imitátor

B) Trmoterapie a hydroterapie

termické

Termoterapie je nedílnou součástí fyzikální terapie, při které na organismus působí
Hydroterapie využívá vlastnosti vody s různou teplotou k terapeutickému

podněty.

účinku.

Základní účinky těchto procedur: změna fyzikálních a biochemických vlastností
tkání po absorbování aplikované energie, změna prokrvení, myorelaxační a spasmolytický
účinek, kdy dochází ke snížení dráždivosti nervových vláken a svalových vřetének.

Instantní kompres
Průmyslově vyráběné sáčky umožňující

rychlou a snadnou aplikaci lokálních

procedur termoterapie. Např. packheater, lavaterm.

Koupele
- plavání v bazénu: ulehčení pohybů hydrostatickým vztlakem, mechanické
dráždění, odpor vodm'ho prostředí - viskosita, přítomnost chemických látek.

zklidněním

- perličková koupel: dochází k jemnému taktilnímu
a relaxací

dráždění

s následným

- podvodní masáž: tlakem vodm'ho paprsku vzniká lokální anémie, která je po
přerušení tlaku vystřídaná hyperémií
-

vířivá

koupel: využití kombinace

účinků

tepla a mechanického

účinku vířící

vody

Kryoterapie
- ledová masáž: pokožka nad spastickými svaly je několik minut
kostkou, dokud se neobjeví intenzivní zčervenání (1 5- 20 minut)
- ledové kompresy:
ručm'kem na I - 3 minuty

přikládají

se

buď přímo

třena

ledovou

na pokožku, nebo jsou obaleny

Krátkovlnná diatermie
Tento druh termoterapie lze také
proudu.

zařadit

vysokofrekvenčru'ho
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do elektroterapie, protože využívá účinku

Účinek: hyperémie, zvýšení metabolismu, myorelaxace a spasmolytický účinek,
zlepšení elasticity vazivových tkání (kontraktury).

C) Magnetoterapie
Magnetoterapie využívá pro terapeutické účely obecné bilogické činky magnetické
složky elektromagnetického pole. U dětí s DMO se aplikuje na spastické svaly.
Nedoporučuje

se kombinace s terapií ultrazvukem a elektroterapií.

Účinky: vasodilatace, myorelaxace a spasmolytický účinek.

D)Masáže
K masáži

dětí

s DMO se používají hmaty klasické masáže s vynecháním tepacích

hmatů.

Používá se dětského oleje nebo základní masážní emulze.
Účinek: hyperémie a následná myorelaxace.

2.4.3.4. Ergoterapie
Ergoterapie se zabývá převážně rehabilitací HKK a ruky. U mladších
využívá léčba hrou, u starších léčba prací.

dětí

se spíše

Ergoterapie učí dítě provést správný funkční pohyb, zdokonaluje jej a aplikuje na
denní praxi. Zlepšuje stávající pohybové funkce, osamostatňuje dítě při úkonech denního
života a napomáhá tím společenské integraci postižených dětí.
Pozitivním vlivem je zlepšení

sebedůvěry, odstranění

úzkosti, strachu a pocitu

méněcennosti.

Děti se učí oblékání, hygieně, apod. a seznamují se s životním
vodítkem pro hledání zájmů i pro výběr povolání.
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prostředím.

Hra je

V ranném věku je prvním zaměstnáním dítěte práce s hračkou (přirozená činnost).
Práce s předmětem rozvíjí jemný úchop, manipulaci s hračkou, pomáhá při nácviku celkových
pohybů jako překulení, lezení, atd. Rozvíjí se smyslové vnímání.
Ergoterapie dále využívá různých pracovních výkonů, pracuje se s různými materiály,
používá se různých pracovních nástrojů (kladívko, šroubky, matky, apod.). Dítě se učí
pracovat s nůžkami, pilkou, pilníkem.
Vhodnými pomůckami jsou např. míče, kostky, nejrůznější druhy hraček, stavebnice,
mozaika, počítadla, konstrukční a magnetické hry. Pro nácvik denních činností a seznámení
se s prostředím jsou vhodné: žehlička, dětský nábytek, model města, kuchyně, ZOO nebo
telefon.
Léčba prací

velmi účinně ovlivňuje rehabilitační proces a zpestřuje léčebné postupy.

2.4.3.5. Muzikoterapie
Muzikoterapie Gako součást psychoterapie) muze zlepšovat dechovou koordinaci,
srozumitelnou řeč, pro zvýšení kapacity plic.

důležitou pro

Používají se foukací nástroje, učí se prodlouženému výdechu, cvičí se hybnost
mluvidel, hlavně rtů, tváří, čelistí a částečně i jazyka. Dalšími prostředky jsou: jednoduché
rytmické nástroje, bubínek, dětský klavír, metalofon.
Do tohoto druhu léčby patří i pohyb při hudbě. Reprodukovaná hudba dokáže dítě
uvolnit, přesto je kladen důraz na vlastní tvořivou hudbu, kombinaci zpěvu a pohybu, tanec a
zpěv s nástroji.
Muzikoterapie je u

dětí velmi

oblíbená.

Arteterapie
Arteterapii s muzikoterapií lze chápat jako proces na pomezí ergoterapie a
psychorehabilitace. Jejich působení směřuje z velké části do oblasti duševní, ale
nezanedbatelné je i působení na oblast pohybovou.
Arteterapie je skvělou příležitostí k projevení dětské tvořivosti, sebevyjádření,
komunikace a interakce. Děti aktivně přenášejí své vědomí do tvorby, koncentrují se na tuto
práci, která je pro ně současně zábavou a vede k lepší toleranci nemoci či postižení a
zpříjemňuje pobyt v nemocnici.
Vedle nesporně pozitivního psychologického vlivu představuje arteterapie i důležitý
prvek v oblasti jemné a hrubé motoriky. Psychické uvolnění při této činnosti snižuje
spasticitu a působí i motivačně.

léčebný

57

Pomůcky a techniky volíme individuálně podle druhu postižení dítěte a také podle
jeho vlastm'ho zájmu. Nejjednoduššími pomůckami jsou papír a tužka, ale tam, kde dítě tužku
neudrží, volíme alternativy. Tou mohou být například prstové barvy, kdy děti malují přímo
rukama. Existují i speciální nástavce na tužky a pastelky, které umožní kreslení i při postižení
prstů rukou.
Děti

mohou vytvářet i různé koláže, pomocí speciálních nůžek vystřihávat různé tvary,
pomocí speciálních ohebných drátků porytých tkaninou vytvářet různá zvířátka či jiné
objekty. Důležitá je skutečnost, že dítě s motorickým postižením vyžaduje velkou plochu.
Malování, modelování, tvorba koláže či jiných
odvádí jejich pozornost od nemoci či postižení.

výrobků působí

na

děti stimulačně

a

2.4.3.6. ffipoterapie
Hippoterapie představuje fyzioterapeutickou formu, při které je používán kůň jako
určitý prostředek, s cílem ovlivnit a zlepšit motorické schopnosti pacientů, především s
centrálními poruchami hybnosti.
Při

hipoterapii se pacient primárně nepodílí na terapii aktivně, ale reaguje na
pohyby koňského hr'betu, ke kterým dochází při pohybu koně v kroku. Tyto
pohyby přenášeny na pánev a trup. Jde o rotaci, lateroflexi, flexi či extenzi. V důsledku
působení těchto impulsů dochází k vyvolání reflektorické a motorické aktivity pacienta.
třídimenzionální

Hlavní cíle hipoterapie jsou:
•
•

•
•
•

normalizace či ovlivnění abnormálně zvýšeného svalového tonusu
trénink rovnováhy trupu
zlepšení kontroly trupu
"školení" normálních pohybových průběhů
zlepšení balance v sedu

Od vlastní hippoterapie, která představuje fyzioterapeutickou metodu, je nutné odlišit ostatní
systémy, které využívají koně jako určitého prostředku. Jsou to především tyto dva:
•

•

Terapeutické ježdění: jedná se o jízdu na koni, která je jako sport terapeuticky
využívaná s cílem pedagogicky a psychologicky ovlivnit různé formy jak psychických
tak fyzických postižení. Nejde tedy o fyzioterapeutickou metodu, ale o využití jízdy
jako terapie, především u postižených dětí a mládeže. Terapeutické ježdění bývá také
často označováno jako ,jízda na koni jako terapie", "léčebně-pedagogické ježdění"
Jízda na koni postižených: jedná se o využití koně v rámci sportování postižených.
Cílem této jízdy není terapie v pravém smyslu slova.
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Hipoterapie je zvláštní forma pohybové léčby využívající hybné fyziologické vzruchy,
koně a balanční plochy tvořené jeho hr'betem k reedukaci chůze a koordinaci motoriky jako
celku.
Při jízdě na koni, i naprosté pasivitě dítěte dochází k zapojení posturálního svalstva
trupu, vyrovnávání rovnováhy, k intermitentnímu polohování jednotlivých segmentů těla, ke
střídání izometrické a izotonické kontrakce svalů. Pravidelnost pohybů napomáhá zlepšit
koordinaci a uvolnění spasticity.

Canisterapie
rehabilitační účely se datuje od 40. let 20. století. Tehdy byl využíván
válečných zraněních. V současnosti se canisterapie uplatňuje nejvíce v Anglii, USA,

Využití psa pro

u

Německu,

Rakousku i jinde. Psi se dají dobře zařadit do terapeutického programu - ať již v
oblasti fyzioterapie nebo při ergoterapii. Hodí se stejně tak pro tréning mluvení, jako pro
výcvik jemné motoriky hlazení nebo krmení, nabízí smysluplné úkoly jako jsou obstarání
nebo příprava krmení, ale také podnět pro kreativní vyjádření kreslením, malováním nebo
modelováním. Sociální význam psa je velký. Pes jakýmsi šestým smyslem rozpozná
invaliditu člověka, chová se k němu jinak - klidně a ohleduplně. Je známo, že pohlazení
přináší úlevu a uvolnění a může sloužit i jako dočasné odtržení od tělesného strádání. Pes je
bezprostřední, otevřený a komunikativní. Rád oplatí každý projev pozornosti, umí se
nespoutaně radovat a nestydí se hrát si do vysokého věku. Nepodléhá konvencím, nekritizuje
a není třeba se ho doprošovat. Děti pocítí náhle svojí důležitost a zodpovědnost, zapomínají
na své nedostatky a nepřipadají si ,,mimo hru".
Pes přináší pocit pohody a dokonce i bolestivé léčebné procedury jsou lépe snášeny v
přítomnosti psa. Přátelské zvíře pozitivně ovlivňuje vnímání stresu a umocňuje regenerační
síly.

2.4.3. 7. Sport a pohybové aktivity
Různá

soutěžení

sportovní náčiní a nářadí jsou vhodným pomocníkem při pohybové léčbě, ale i
a přizpůsobená sportovní činnost je u dětí s DMO velkým přínosem pro zkvalitnění

života.
Mezi sportovní činnosti patří např. kuželky, šipky, mini ping-pong, badminton, kroket
a lukostřelba. Dalšími sporty, které mohou postižené děti provozovat jsou bocca, košíková,
kopaná, lyžování, bruslení, jízda na tříkolce, na koloběžce a jízdním kole.
Potřeba pohybu je jednou z nejvýznamnějších potřeb dítěte. Proto jsou
všechny aktivity, které pohyb umožňují nebo usnadňují i dětem postiženým.
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důležité

2.4.3.8. Pracovní uplatnění osob s DMO

Pracovní uplatnění zdravotně postižených osob je složité, nikoli nemožné, zejména
jde-li o osoby postižené tělesně. Tělesně postižení mohou i studovat na středních a vysokých
školách, pokud mají odpovídající rozumové schopnosti.
V

současné době přibývá učebních oborů

zajištěním)

a škol vhodných (náplní studia i technickým

pro tělesně postižené.

Nejzákladnějšf

možnosti uplatnění pro jednotlivé formy DMO:

- diparetická forma lehkého nebo středního stupně se zachovalou rozumovou úrovní,
zde je možno doporučit obor: mechanik elektronických zařízení, knihař, mechanik
výpočetních strojů, hodinář, optik, zlatník, krejčí, švadlena či telefonní spojovatelka a veškerá
práce s počítačem
- dipertická forma těžkého stupně, zde jsou možnosti stejné, s omezením na práci
v sedě, vhodná je tzv. domácká práce
- hemiparetická forma lehkého stupně se zachovalou rozumovou úrovní, zde je výběr
omezen jen nepatrně, doporučuje se studium na výběrových školách i náročnější řemeslné
obory
- hemiparetická forma střednfho a těžkého stupně se zachovalým intelektem, zde je
pro volenou práci schopnost používat postiženou HK k úchopu a přidržování.
Vhodné je studium s výhledem na administrativní práci.

předpokladem

- kvadruparetická forma lehkého a středního stupně bez porušení intelektu, zde nelze
manuální zaměstnání. Vhodné je studium cizích jazyků, literární či historické vědy.
Případů se zachovalou rozumovou úrovní je velmi málo.
doporučit

- dyskinetická forma, výběr povolání je velmi znesnadněn pro poruchu řeči a
mimovolní pohyby. Většinou jsou takto postižení nezačlenitelní, ale pokud je postižení
lehkého nebo středního stupně je vhodné studium historie, archivnictví, matematiky, jazyků,
dále je možná práce v zemědělství nebo zahradnictví.
- hypotonická forma, u této formy je téměř vždy porušen intelekt natolik, že osoby
s tímto postižením nelze začlenit

U všech forem DMO, kde je snížená duševní úroveň, je rozhodující stupeň jejího
snížení, pro případnou volbu zaměstnání. Takto postižení nachází uplatnění nejčastěji v tzv.
chráněných dílnách.
Bohužel, zatím jen výjimečně, se tělesně postižení dokáží prosadit a uplatnit jen
nadáním a vůlí, pomocí rodiny a pochopením veřejnosti.
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3. PRAKTICKÁ ČÁST
V teoretické části jsem se snažila podrobně popsat problematiku DMO.
Vzhledem k tomu, že pracuji v léčebně Nové lázně Teplice už několik let jako
fyzioterapeut, chtěla bych Vás seznámit s našimi výsledky komplexní lázeňské péče u dětí s
DMO. Kolektivem rehabilitace Nových lázní před několika lety byla zjištěna určitá specifika
ve výsledcích, které se liší u klientely české a zahraniční.

LÉČEBNÉ METODY PO UŽiVANÉ V NOVÝCH LÁZNÍCH TEPLICE

Základním prostředkem jsou léčivé prameny známe již před 2000 lety starým
Římanům. Jedná se o jedinečnou přírodní termální vodu 39oC teplou, hydrouhličitano
sodného typu s obsahem fluoridu a velkým množstvím stopových prvků včetně vzácných
kovů.

Indikace k pobytu v Nových lázních:
•
•
•
•
•
•
•
•

DMO
svalová onemocnění
hybné poruchy po zánětech mozku a míchy
vrozené ortopedické vady
skoliózy
stavy po úrazech a ortopedických operacích
juvenilní a chronické artritis
chronické onemocnění kloubů a páteře

Hlavními procedurami i sou:
•
•
•
•
•
•

individuální rehabilitační cvičení (45 minut)
termální koupele
hydromasáže
vířivé koupele
podvodní masáže
individuální a skupinový tělocvik, při kterém se využívají speciální pohybové
pomůcky

•
•
•
•
•
•
•
•
•

polohování
parapodium
termoterapie, tepelné obklady (Packheater)
laseroterapie
elektroterapie
m~etoterapie

plynové injekce
uhličité koupele
ergoterapie
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Děti isou léčeny

•
•
•
•
•
•

i dalšími podpůrnými programy:

nácvik denních a pracovních činností
sport (TJ NOLA)
hipoterapie
psychoterapie
logopedie
týmová diagnostika komplexního hodnocení pro další uplatnění dětí.

Vzhledem k tomu, že léčebna Nové lázně je velice známá nejen v České republice, ale i za
jejími hranicemi, dojíždí sem velké množství zahraniční klientely z arabských zemí, Ruska,
Kazachstánu atd.
Celým kolektivem léčebny Nové lázně (NL) je již dlouhodobě vedena statistika porovnání
a výsledků lázeňské péče u arabské a české klientely.
Za rok 2005 bylo přijato k léčení 217 arabských a 659 českých dětí.

Spektru.m chorob léčených v Nových láznich

Česká klientela 659

29% /~ ----

rJ centrální spastické

/

I

/

parezy
tll neurologické

choroby

/ 60%

o ortopedické
choroby

Jak ukazují

obě

tabulky, ve kterých je

znázorněno

procentuální zastoupení

onemocnění, které se léčí v Nových lázních, více než polovina českých dětí a více než 80%
zahraničních dětí je přijato na léčbu s diagnózou centrální spastické parézy. Ortopedické

choroby u

české

hodně dětí

se

onemocnění

klientely jsou na druhém místě (29% celkového počtu), a to z důvodu, že
s takovými onemocněními jako skoliózy, vrozené ortopedické vady,
kloubů a páteře. Toto ukazuje, že u zahraniční klientely v této skupině je
léčí

62

zastoupení jen 7%. Výskyt neurologických chorob jak u českých tak i zahraničních klientů je
skoro stejný.

Zahraniční

klientela 217

7%

\

j

\
------~---

[1

centrální spastické
parezy

~

neurologické choroby

o ortopedické choroby

81%

Průměrná doba léčení v NL u zahraniční klientely je delší. Ovlivňují to některé
sociální a ekonomické aspekty. V zahraničních státech, napři1dad v Saudské Arábii, léčení
dítěte se zdravotním postižením v zahraničním zdravotnickém zařízení, jako jsou Nové lázně,
proplácí stát. Průměrná doba pobytu u zahraniční klientely je 60-90 dní.

Průměrná

doba léčení v měsícíct
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Zahraniční
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klientela

Typ pobytu
66%
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prvnf

opakované

Podle typu pobytu lze říci, že české děti, které přijíždějí do Nových lázní se vrací na
léčbu opakovaně. Toto lze dovodit z dané tabulky (34% českých dětí je léčeno poprvé a 57%
dětí jezdí na léčbu opakovaně). Ze zahraniční klientely 66% přijíždí poprvé a 43% této
klientely je na lázeňské léčbě v NL opakovaně.

Srovnání podle diagnózy v %
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Nejčastější

podle výskytu a příjmu na lázeňskou péči jsou quadruparitické, diparetické
a hemiparetické formy DMO. Největší zastoupení v rozdílu diagnóz jsou quadruparézy, a to
jak u české, tak i u zahraniční klientely. Tyto hodnoty jsou skoro stejné (36% česká a 39%
zahraniční klientela). Dále podle grafu diparetická forma DMO zastupuje 23% u české a 27%
u zahraniční klientely.
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Průměrné lokomoční
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- ----------,
Zahranični

Přesný

popis rozdělení lokomočních stadií dle Vojty byl již popsán v teoretické části
této práce. Kolektivem pracovníků NL zjištěno, že česká klientela dosahuje vyššího
lokomočru'ho stadia než zahraniční. K tomu přispívá komplexní terapie daného onemocnění,
která je podporována, jak již bylo uvedeno, i sociálními aspekty, integrací a nejvíce
individuálním přístupem jak rodiny, tak i speciálních pedagogů a celým týmem pracovru'ků,
kteří se zabývají problematikou DMO.

Průměrná lokomoční stádia jednotlivých forem
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Podle rozdělení jednotlivých forem DMO a dosažení lokomočních stadií dle Vojty lze
vypozorovat, že česká klientela ve všech oddílech tohoto grafu dosahuje vyššího stupně než
zahraniční. Podle mého vlastru'ho názoru je to způsobeno tím, že se snažíme se docílit toho ,
aby dítě s jakýmkoliv zdravotním postižením bylo maximálně samostatné anebo minimálně
závislé na přítomností druhé osoby, buď rodiče, osobru'ho asistenta anebo pomocníka. U
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zahraniční klientely se tento problém řeší stálou přítomností rodičů, příbuzných a pomocníků,
kteří přicestují spolu se zahraničními klienty, při aplikaci rehabilitačních procedur, a následně

tito pokračují v péči v domovském státě.

Věkové rozdělení
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Jak je vidět v tomto grafu v léčebně Nové lázně Teplice jsou zastoupeny všechny
věkové kategorie dětí od kojeneckého věku do staršího školního věku a adolescenci.

Způsob léčby

v % u české klientely

o Konzervativní léčba
bezBTX
o Konzervativní léčba s
BTX
o Operativní léčba

88%
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Nejčastějším způsobem léčby u české klientely je konzervativní léčba bez aplikace
Botulotoxinu (88%), následuje operativní léčba (10%) a nejméně je využívána konzervativní
léčba s aplikací Botulotoxinu (2%).

Způsob léčby

v 0/o u
klientely

zahraniční

12o/o

o

Konzervativní
bez BTX

léčba

Q

Konzervativní
s BTX

léčba

o

Operativní

léčba

U zahraniční klientely jsou údaje odlišné od údajů české klientely. Stále je na prvním
konzervativní léčba bez aplikace Botulotoxinu (77%) a téměř stejné je procentuální
zastoupení operativní a konzervativní léčby s aplikaci Botulotoxinu (12% a 11%).

místě

Konzervativní lázeňská péče zahrnuje, jak bylo uvedeno na začátku praktické části,
seznam a popis procedur. Jak české, tak i zahraniční klientele jsou aplikovány přibližně stejné
procedury. Počet procedur a jejich konkrétní obsah určuje lékař v závislosti na typu postižení
a stavu dítěte.
Podle celkových výsledků komplexní lázeňské péče lze konstatovat, a to jak podle
subjektivních tak i objektivních příznaků (vstupní, průběžné a výstupní vyšetření a
kineziologický rozbor), dosažení vyššího lokomočního stadia, vlivem nácviku nových
pohybových schopností a dovedností, že 85% české a 93% zahraniční klientely dosahuje
zlepšení stavu.
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Specifikace výsledků "zlepšen"
1o%
60%

T

- ·~··

.. ··--- ··•"'""- -

1

- - ------...

~l

59%

'
54%

50%--!
40%
30%

20%

~i

J

~

!

10%
0%

o česká klientela

o zahraniční

24%
~

7%

klientela
'-----·------~

-

11 o/c~~

J -

J....._d_----'"'-~~,............L---L==L-;----L--'--'-'l...........j
významné

průměrné

malé

Zlepšení významné - přechod do vyššího lokomočru'ho stádia
Zlepšení průměrné- zlepšeno více než 5 z 1O sledovaných znaků
Zlepšení malé - zlepšeno méně než 5 z 1O sledovaných znaků

Znaky, podle kterých lze konstatovat zlepšení stavu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zmírnění

spasticity
protahování zkrácených svalů
opěrné reakce na horní končetiny (HKK)
zvětšení rozsahu pohybu kloubů
zlepšení svalové síly trupového svalstva
zlepšení svalové síly svalů horních a dolních končetin
zlepšení celkové obratnosti
zvládnutí jemné a hrubé motoriky
stabilita ve vyšších polohách
zvládnutí sebeobsluhy
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Rozdíly ve výsledcích podle délky
léčby

~~:

r ---

----~~

i
40% ~
30%
50%

20%

o dlouhodobý pobyt
25%
---,6%

g krátkodobý pobyt

1--

10%
0%

+-~~=-~~~~~~~-L~

významné průměrné
zlepšení zlepšení

malé
zlepšení

Průměrné
léčby činí

zlepšení při dlouhodobé i krátkodobé léčby je téměř stejné, u dlouhodobé
58% a při krátkodobé 63%.
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4.ZÁVĚR

Obsahem mé práce bylo poukázat na složitost takového onemocnění, jakým je dětská
mozková obrna, ale zároveň také na široké možnosti "boje" s touto nemocí. Myslím si, že
efektivně zvolené způsoby léčby, spolupráce medicínských oborů, a spolupráce rodičů dítěte
s DMO s jednotlivými složkami týmu, který se na celém procesu podílí, může vést k dosažení
kvalitních výsledků. Je třeba vycházet z toho, že každé dítě je individuální bytost po tělesné i
duševní stránce a že dopady na rodinu každého z nich jsou velmi rozdt1né. To vše je částečně
závislé například na mentalitě různých národností, na sociálních i ekonomických podmínkách
apod .. Proto i výsledky stejné péče se mohou být odlišné.
V druhé části jsem se zaměřila na srovnání vlivu metod komplexní lázeňské péče
poskytované našimi lázněmi, které jsou dostupné českým i zahraničním klientům ve stejném
rozsahu. Jsou zde porovnány výsledky terapie u obou skupin, kdy zahraniční klientela reaguje
mnohem pozitivněji zejména proto, že dosud byla léčena jiným způsobem. Dále z uvedené
statistiky vyplývá, že je preferován déletrvající pobyt a že léčba je efektivní u všech věkových
kategorií.
Vývojem společnosti se pochopitelně rozvíjejí a zdokonalují jednotlivé metody léčby,
je kladen mnohem větší důraz na humánní přístup k handicapovaným dětem, na jejich
integraci ve společnosti a plnohodnotné uplatnění v dospělosti. I toto je tedy jednou z
hlavních úkolů komplexní péče.
Mou idealistickou představou by bylo propojení
sociálních a ekonomických
podmínek a možností péče v zahraničí (např. blízký východ) s kvalitami multidisciplinární
léčby v České republice či jiných evropských zemích. Vznikl by možná "dokonalý" systém
komplexm'ho přístupu nejen k dětem s dětskou mozkovou obrnou ale i k lidem s jakýmkoli
jiným zdravotním postižením. Příkladem může být Vojtova metoda, která je rozšiřována i do
jiných států a původ má právě v České republice.
Velice si cením a jsem vděčná za přínos studia na této fakultě, který mi obohatil můj
pohled na danou problematiku, rozšířil mé dosavadní znalosti a dovednosti týkající se
přístupu k lidem s jakýmkoliv handicapem.
Záleží jen na každém z nás, jak nabyté teoretické znalosti využije v každodenní praxi
svého povolání.
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