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Abstrakt 

 

Název:  Remodelační kraniální ortézy v období růstu dítěte 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je podat ucelenou formou přehled 

o deformitách lebky novorozence, zejména o polohové plagiocefalii, a jejich 

terapeutické řešení se zaměřením na terapii helmou. 

 

Metody: Při vypracování práce jsem použila metodu kvalitativního sběru dat 

z literatury, časopisů a odborných článků. Získané informace jsem následně 

konzultovala s vedoucím práce Ing. Pavlem Černým, Ph.D. 

 

Výsledky:  Počet dětí s polohovou plagiocefalií se od roku 1992 podstatně zvýšil 

jako důsledek kampaně „Back to Sleep“ Americké asociace pediatrů (AAP), která 

doporučuje ukládat kojence do supinační spánkové polohy ve snaze snížit výskyt 

syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS). Výskyt SIDS se sice snížil, ale vzrostla 

prevalence polohové plagiocefalie. K léčbě této deformity existují dvě neinvazivní 

metody a to terapie polohováním a terapie helmou. Terapie helmou je bezesporu velmi 

důležitou součástí léčby polohových deformit hlavy. Je to efektivní, neinvazivní metoda 

s minimálními riziky a komplikacemi. 

 

Klíčová slova: kraniální ortéza, deformity, polohová plagiocefalie, terapie, diagnostika, 

neinvazivní metoda 

  



 

Abstract 

 

Title:  Remodeling cranial orthoses during child growth 

 

Objectives:  The main aim of this work is to give a comprehensive overview 

of the deformities of the newborn skull, especially of the positional plagiocephaly, and 

their therapeutic solution with a focus on helmet therapy. 

 

Method:  I used the method of qualitative data collection from literature, published 

professional articles and journals. I subsequently consulted with the supervisor 

Ing. Pavel Černý, Ph.D 

 

Result:  The number of children with positional plagiocephaly has increased 

significantly since 1992 as a result of the “Back to Sleep” campaign of the American 

Pediatric Association (AAP), which recommends that babies should be placed in their 

supine sleep position in an effort to reduce the incidence of Sudden Infant Death 

Syndrome (SIDS). The incidence of SIDS has decreased, but the prevalence of 

plagiocephaly has increased. There are two non-invasive methods to treat this 

deformity: positioning therapy and helmet therapy. Helmet therapy is undoubtedly a 

very important part of the treatment of head deformities. It is an effective non-invasive 

method with minimal risks and complications. 

 

Keywords:  cranial orthosis, deformities, positional plagiocephaly, therapy, 

diagnosis, non-invasive method 
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Seznam zkratek 

 

AAP Americká asociace pediatrů American Academy of Paediatrics 

APD Poruchy sluchového zpracování Auditory Processing Disorders 

CAD Počítačem podporované navrhování Computer Aided Design 

CAM Počítačem podporovaná výroba Computer Aided Manufacturing 

CI Kraniální index Cranial/Cephalic Index 

CNC Řízení obráběcího stroje počítačem Computer Numerical Control 

CVA Asymetrie klenby lebeční Cranial Vault Asymmetry 

OCLR Poměr diagonálních délek lebky Oblique Cranial Length Ration 

PCM Plagiocefalometrie Plagiocephalometry 

PP Polohová plagiocefalie Positional Plagiocephaly 

SIDS Syndrom náhlého úmrtí kojence Sudden Infant Death Syndrome 
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1 Úvod 

Již ve starověku se tvarování rychle rostoucích lebek novorozenců stalo 

v některých civilizacích kulturním znakem. Cíleného tvaru dosahovali selektivním 

polohováním hlavy nebo externími konstrukcemi, které omezovaly růst lebky v určitém 

směru. Jedním z nejznámějších příkladů je egyptská královna Nefertiti 

s anteroposteriorní deformitou lebky. Dnes se naopak snažíme deformitám co možná 

nejvíce zabránit a možným způsobem je používání remodelační helmy. Úkolem této 

práce je získat ucelené informace o deformitách lebky novorozence a jejich terapeutické 

řešení se zaměřením na terapii helmou. 

Polohové deformity lebky, jako je zploštění nebo asymetrické tvarování, 

se mohou vyskytnout již během porodu nebo až během prvních měsíců života. Většinou 

jsou to deformity mírné, jejichž progrese se může ovlivnit polohováním hlavy nebo 

speciální helmou, která usměrní správný vývoj lebky a na rozdíl od některých druhů 

kraniosynostóz nevyžadují chirurgický zásah. Těmto i dalším deformitám se budu 

věnovat v samostatné kapitole. 

V mnoha případech, pokud je deformita identifikována v brzkém stadiu, 

se zlepšení projeví do jednoho až dvou měsíců od zahájení polohovací léčby. Pokud tato 

léčba nepřinese pozitivní výsledky a deformita je příliš velká přichází na řadu 

tzv. terapie helmou. Nejvhodnější doba pro tuto terapii je mezi třetím a dvanáctým 

měsícem věku dítěte. V tomto období dochází k rapidnímu růstu mozku a lebka 

novorozence se tak stává velmi tvárnou. Po prvním roce věku se růst mozku zpomalí, 

dochází k osifikaci švů lebečních a tudíž i ke ztrátě pro nás důležité tvárnosti lebky 

(Laughlin et al., 2011). 

S častějším výskytem polohových deformit u novorozenců a kojenců vzrůstá 

i povědomí rodičů. Za posledních několik let se objevilo mnoho vědeckých studií, které 

zkoumají možné terapeutické postupy, rizikové faktory a etiologii těchto deformit. 

Z těchto studií jasně vyplívá zájem o terapii helmou a její efektivnosti (Naidoo et al., 

2015). 

 Terapie helmou spočívá v pravidelném nošení individuálně vyrobené 

remodelační ortézy. Helma stlačuje prominentní místa hlavy, kde dochází k omezení 

růstu a snaží se přesměrovat tento růst lebky do zploštělých míst. Kraniální remodelační 

ortéza je vyráběna buď pomocí sádrového otisku nebo skenováním hlavy. Tato ortéza 

je účinná, bezpečná a současně přináší minimální rizika.  
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2 Cíl, úkoly práce, metodika 

2.1  Cíl 

Cílem této bakalářské práce je podat ucelenou formou přehled o deformitách 

lebky novorozence, zejména o polohové plagiocefalii, a jejich terapeutické řešení 

se zaměřením na terapii helmou. 

2.2 Úkoly práce 

Pro splnění svého cíle jsem si stanovila několik úkolů, které mi pomůžou 

ke správnému vypracování bakalářské práce: 

1. Vytvoření harmonogramu a pracovního postupu. 

2. Seznámení se s literaturou na dané téma. 

3. Zpracování získaných informací dle stanoveného harmonogramu. 

4. Konzultace s techniky ortotiky – protetiky na pracovišti. 

5. Průběžné konzultace se svým vedoucím práce o získaných poznatcích. 

6. Vypracování bakalářské práce. 

2.3  Metodika práce 

V této bakalářské práci byl použit kvalitativní výzkum metodou sběru dat. Práce 

má charakter teoretické práce, kde veškeré informace byly sepsány uceleně a obsahově 

souvisle. Informace, které jsem použila ve své práci, pocházejí z dostupné literatury 

v tištěné podobě ale i z online publikačních databází. Z důvodu nedostatku tištěných 

publikacích v českém jazyce týkajících se problematiky kraniálních ortéz, jsem 

využívala cizojazyčné zdroje, publikované především v anglickém jazyce. Kvalitním 

zdrojem pro mou práci byly publikované klinické studie z Journal of Clinical 

Neuroscience vydané nizozemským vydavatelstvím ELSEVIER. Dalšími důležitými 

zdroji byla literatura z oblastí anatomie, pediatrie, neurologie, fyziologie, ortopedie 

a ortotiky. Rok publikování je od 1987 až do současnosti. 

Získané informace jsem následně konzultovala s vedoucím práce Ing. Pavlem 

Černým, Ph.D., který mi, jako odborník s dlouholetou praxí, poskytl cenné rady. 
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3 Psychomotorický vývoj dítěte 

V prvním roce života dítěte uzrává jeho centrální nervový systém i postura 

a objevuje se cílené a přesně definované pohybové chování. Tyto pohybové stereotypy 

v raných fázích života jsou jedním z hlavních projevů správné funkce nervového 

systému. V případě odchylek od normálního vývoje je možné jeho funkční postižení 

(Cíbochová, 2004). Psychomotorický vývoj a jeho tempo je z hlediska jednotlivých 

věkových období velmi individuální a počítá se s odchylkou ± jednoho měsíce. U dítěte 

s normálním psychomotorickým vývojem je důležité sledovat klíčové období vývoje 

i co do kvality jeho provedení, např. správnou polohu na bříšku do čtvrtého měsíce nebo 

dokonalé lezení po čtyřech v měsíci devátém. Novorozenec, na rozdíl od kojence, 

má nepodmíněně reflexní motoriku. Převažuje flekční držení končetin a jeho horní 

končetiny se pohybují neplynule, stereotypně a mávavě – tzv. holokinetické pohyby. 

Ve druhém měsíci života se symetrizuje postavení těla. Dítě zvedne na pár sekund nohy 

nad podložku a je schopno udržet oční kontakt s pohybujícím se předmětem okolo něj. 

V poloze na bříšku je schopno udržet zvednutou hlavičku na pár sekund. Ve třetím 

měsíci dochází k útlumu novorozeneckých reflexů, kromě reflexního úchopu na dolních 

končetinách. Objevuje se také koordinace oko-ruka-ústa. Dítě více vnímá své okolí. 

Je schopno se volně otáčet za okolími podněty a to jak v poloze na zádech tak 

i na bříšku, tzv. pase hříbátka. V této poloze se již stabilně opírá o předloktí a lokty 

se zdviženou hlavičkou. Správné provedení této polohy je velmi důležité pro budoucí 

vzpřimování. V měsíci čtvrtém dítě už zvedá dolní končetiny vysoko nad podložku 

a je schopno se převalit na bok. Používá aktivní pronační úchop a zlepšují se reakce 

na zvuky. V tomto období se vytváří specifický vztah k matce. V pátém měsíci dítě 

začíná rozlišovat cizí osoby a pomalu se přitahuje do sedu. V šestém měsíci si hraje 

s dolními končetinami a je schopno uchopit si palce. V pozici na břiše se dokáže dostat 

do vyššího vzporu než v minulém měsíci. Objevuje se také střemhlavý reflex, kdy 

při rychlém přiblížení dítě natáhne před sebe horní končetiny, aby zabránilo pádu. 

V sedmém měsíci se dítě začíná plazit a vyslovuje první slabiky. V osmém měsíci dítě 

z plazení přechází na lezení po čtyřech a umí se dostat do vzpřímeného kleku. Začíná 

také první období separace. Během devátého a desátého měsíce dítě stabilizuje sed 

a s oporou je již schopno chodit úkrokem kolem nábytku na celých ploskách. 

V jedenáctém měsíci se objevuje aktivní tvoření hlásek a první smysluplná slova. 

Ve dvanáctém měsíci se dítě samo zvedá bez opory, obratně leze na nábytek 
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i do schodů (většinou za pomoci horních končetin) a objevují se první samostatné kroky 

(ve 12.-15. měsíci). Dítěti se postupně zvyšuje slovní zásoba a dokáže používat dvě 

a více slov (Cíbochová, 2004). 
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4 Anatomie a fyziologie lebky 

Z celého lidského života je rychlost růstu nejvyšší během prvních dvou let 

po narození. Jedná se o produktivní část života, ve které dochází k fyziologickým 

i anatomickým změnám. Zdravé dítě vyroste v prvním roce věku o 50% své porodní 

délky. Ve druhém pak dosáhne přibližně poloviny své budoucí dospělé výšky (Lebl, 

2012).  

Růst těla trvá až do 20. roku věku a představuje zvětšování jeho velikosti. Toto 

zvětšování se děje na podkladě množení nebo zvětšování buněk těla a zmnožování 

mezibuněčné hmoty (Čihák, 1987). Lebka novorozence se od lebky dospělého člověka 

liší jak velikostí, tvarem tak i křehkostí. Lebka bývá zpravidla předozadně protažená 

a při pohledu shora připomíná tvar pětiúhelníku. Tyto rozdíly však postupem vývoje 

zmizí.  

4.1 Anatomie lebky 

Lidská lebka se skládá ze dvou částí. První se nazývá neurokranium – mozková 

část a druhá splanchokranium – obličejová část. U novorozence můžeme pozorovat 

nepoměrně velké neurokranium oproti malému a nízkému splanchokraniu (Obr. 1). 

 

 

Obr. 1: Porovnání lebky novorozence (vpravo) s lebkou dospělého jedince (vlevo). Na obrázku 

je znázorněn nepoměr mezi částmi lebky (převzato z Čihák, 1987) 

. Neurokranium se skládá z baze (spodiny) a klenby lebeční. Lebeční klenbu 

tvoří kost čelní, dvě kosti temenní, kost spánková a kost týlní. Lebeční spodinu tvoří 

kost spánková, klínová a čichová. Kosti jsou u kojence spojeny švy a fontanelami. 
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U dospělého jedince jsou fontanely již zaniklé (osifikované) a kosti jsou spojeny pouze 

švy. Švy neboli sutury jsou pevná vazivová spojení mezi kostmi lebky. Mezi 

nejdůležitější švy patří: šev korunový nebo věncový (sutura coronalis), který spojuje 

kost čelní a temenní; šev šípový (sutura sagitalis), který spojuje dvě kosti temenní; šev 

šupinový (sutura squamosa), spojující temenní a spánkovou kost a šev lambdový 

(sutura lambdoidea), který spojuje kosti temenní a týlní (Čihák, 1987). 

4.1.1 Kosti neurokrania 

Kost čelní 

Os frontale  je nepárová kost klenby lebeční, která se zakládá jako kost párová 

(Obr. 2). Krátce po narození však obě dvě části srůstají do jedné kosti a tento srůst může 

být patrný jako metopický šev (Čihák, 1987). 

Obr. 2: Lebka: frontální pohled. Os frontale se nachází nad nadočnicovými oblouky, označeno slovem 

„Frontal“ (cs.wikipedia.org) 

Kost temenní 

Os parietale je párová kost klenby lebeční, která tvoří temeno hlavy (Obr. 3). 

Má čtverhranný tvar a je spojena s ostatními kostmi lebky ve švech. Šev šípový spojuje 

obě temenní kosti a v místě setkání s věncovým švem můžeme u novorozence nalézt 
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nezkostnatělé vazivo tzv. fontanelu. U zdravých dětí toto vazivo vymizí do 2 let srůstem 

ostatních kostí (Čihák, 1987). 

Kost spánková 

Os temporale je párová kost složitého tvaru (Obr. 3). Hlavní část kosti spánkové 

je kost skalní (os petrosum), která je zasazená mezi kost klínovou a týlní. Obsahuje 

dutiny pro sluchové a rovnovážné ústrojí a kostěné kanálky pro cévy a nervy. Z laterální 

strany vybíhá lícní výběžek, pod kterým se nachází jamka čelistního kloubu. Spánková 

kost se skládá ze tří částí, které srůstají do jedné kosti během prvního roku života. Jsou 

to: šupinová část (šupina), skalní kost a bubínková část spánkové kosti (Čihák, 1987). 

 

Obr. 3: Lebka: laterální pohled. Os parietale vpravo nahoře s popiskem „Parietal“. Os temporale 

znázorněna uprostřed růžovou barvou s popiskem „Temporal“ (cs.wikipedia.org) 
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Kost týlní 

Os occipitale tvoří základní část baze lebeční (Obr. 4). Uprostřed kosti 

se nachází týlní otvor  foramen magnu, který zajišťuje průchod prodloužené míchy 

do páteře (Čihák, 1987). 

Obr. 4: Sagitální řez lebkou: Os occipitale vpravo dole, označena modrou barvou 

 (cs.wikipedia.org) 

Kost klínová 

Os sphenoidale tvoří střed baze lebeční (Obr. 5). Nachází se před spánkovou 

kostí a vbazální části kosti týlní. Obsahuje mnoho důležitých struktur, pojících 

se s ostatními kostmi a tím vytváří prostory pro smyslová ústrojí aúpony svalů. Svým 

tvarem kost klínová připomíná motýlka. Nalezneme zde i hypofýzu (Čihák, 1987). 

Obr. 5: Os sphenoidale, pohled shora (cs.wikipedia.org) 
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Kost čichová 

Os ethmoidale (Obr. 6) je nepárová kost oddělující nosní dutinu od dutiny 

lebeční (Čihák, 1987). 

Obr. 6: Os ethmoidale, frontální pohled (cs.wikipedia.org) 

4.2 Fyziologický vývoj lebky 

Lebka je kosterní ochranou centra nejvyšší nervové činnosti a smyslových 

orgánů. Osifikace kostí lebky probíhá dvěma různými způsoby. Enchondrální osifikací, 

nebo-li osifikací z chrupavky, vzniká podstatná část base lebeční. Osifikace začíná 

uvnitř chrupavčitého základu a pokračuje po celou dobu růstového období. Kosti 

obličejové části lebky a klenby lebeční vznikají naopak osifikací endesmální – 

novotvorba kosti přímo ve vazivu. Při této osifikaci vzniká mezibuněčná hmota, která 

je postupně zaplňována kolagenními vlákny, které vytváří osteoblasty. Tato 

mezibuněčná hmota s vlákny následně kalcifikuje a s dále přibývající apozicí 

osteoblastů se kostní tkáň zahušťuje. Nejprve vzniká kost vláknitá, která je poté 

přestavěna na kost lamelární (Čihák, 1987). 

V prvním roce věku dochází k rapidnímu růstu mozku a kosti lebky se tomuto 

procesu musí anatomicky přizpůsobit. Tento nerovnoměrný růst je zajišťován 

anatomickou remodelací a translací kostí lebky. Remodelace je souhra principů apozice 

a resorpce. Díky těmto dvěma procesům je prakticky obnovována celá kostní hmota 

a jeden druhého doplňují. Osteoblasty zajišťují apozici, zahajují osifikační proces a jsou 

uloženy podél cév. Na vnější straně periostu se pak nacházejí osteoklasty, které kost 

odbourávají, dochází tak k resorpci. Růst lebky můžeme zaznamenat pouze v určitých 
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oblastech a to v těch, kde je kost nahrazena vazivem či chrupavkou. Tyto růstové zóny 

jsou například švy lebeční klenby a chrupavčité spojení lebeční base (Šmahel, 2001) 

4.2.1 Vazivové spojení lebky 

Lebka novorozence se od lebky dospělého člověka liší jak velikostí tak i její 

tvárností. Lebka novorozence je tvořena z kostí, které jsou odděleny švy (suturami) 

a fontanelami, které mizí v různém věku dítěte. Díky těmto vazivovým spojení kosti 

mohou jednodušeji reagovat na růst mozku roztahováním nebo naopak při porodu 

přesouváním přes sebe (Šmahel, 2001). Fontanela minor (posterior), spojující temenní 

a týlní kost, mizí po dvou až třech měsících po porodu. Později mizí velká fontanela 

(fontanela major nebo anterior), která odděluje temenní a čelní kost, a to až po deseti 

měsících až dvou letech (Obr. 7). K úplné mineralizaci (osifikaci) švů a fontanel 

dochází kolem druhého věku dítěte. Lebka se stává nepohyblivou a pevnou kostí 

(Čihák, 1987). 

 

Obr. 7: Lebka novorozence: pohled shora na hlavní fonticuli (fontanely); 1) fonticulus anterior (major), 

2) fonticulus sphenoidalis, 3) fonticulus posterior (minor). (Převzato z Čihák, 1987)  
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5 Deformity lebky 

5.1 Kraniosynostózy 

Kraniosynstózy jsou deformity lebky, které vznikají předčasným srůstem švů 

lebečních. Srůstem švů přestává lebka růst kolmo na tento šev. Tyto deformity 

se mohou vyskytovat jako izolované defekty nebo jako součást určitých syndromů. 

Nejčastěji se jedná pouze o srůst jednoho švu, může však dojít i ke srůstu dvou a více 

švů (Seidl, 2015). 

Přítomnost kraniosynostóz můžeme většinou zaznamenat již při narození. 

Deformity můžou být však mírné a proto je zpozorujeme později (Rhodes et al., 2014). 

Neléčené kraniosynostózy mohou vést k inhibici růstu mozku a deformitám skeletu 

obličeje. Podle pozice postiženého švu lze rozpoznat charakteristické deformace lebky 

(Seidl, 2015).  

Nejčastějšími typy kraniosynostóz jsou dle Seidl (2015): 

 Skafocefalie (srůst sagitálního švu) 

 Přední plagiocefalie a brachycefalie (srůst věncového švu) 

 Trigonocefalie (srůst metopického švu) 

 Zadní plagiocefalie (srůst lambdového švu) 

Skafocefalie 

Předčasný srůst sagitálního švu se vyskytuje častěji u chlapců a je nejčastější 

kraniosynostózou (Seidl, 2015). Sagitální šev je umístěn na vrcholu hlavy a spojuje obě 

temenní kosti ve střední ose (Čihák, 1987). Lebka má šípovitý, lidově „loďkovitý“ tvar 

a hřebenovité vyklenutí v oblasti švu, které lze pozorovat pohledem i pohmatem. 

Mozkovna je velmi úzká, velmi dlouhá, dochází k prominenci záhlaví a širokému čelu 

(Seidl, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Skafocefalus: pohled shora (zdroj vlastní) 



20  

Přední plagiocefalie a brachycefalie 

Věncový šev spojuje obě temenní kosti s kostí čelní. U novorozenců je mezi 

těmito kostmi vazivová páska tzv. velká fontanela. Díky ní jsou kosti mírně pohyblivé 

a umožňují růst čela dopředu (Čihák, 1987). Předčasný srůst může být jednostranný 

nebo oboustranný. U jednostranného se jedná o přední plagiocefalii. Dochází 

k jednostrannému oploštění čela, větší vzdálenosti mezi očnicovými oblouky 

a zvýraznění obočí. V případě oboustranného srůstu mluvíme o brachycefalii. 

Předčasný srůst vede k vývoji široké a krátké lebky (Seidl, 2015). 

 

Obr. 9: Ventrální plagiocefalus (vlevo) a brachycefalus (vpravo):  

pohled shora (zdroj vlastní) 

Trigonocefalie 

Párové čelní kosti jsou ve střední části spojeny metopickým švem. 

Ten umožňuje oběma čelním lalokům růst směrem dopředu a do stran (Čihák, 1987). 

Předčasný srůst vede k vyvýšení čela, připomínající lodní kýl a přiblížení očí 

tzv. hypotelorizmus. Při pohledu na lebku ze shora má tvar trojúhelníku. S touto vadou 

je spojeno riziko vývoje frontálního laloku. 

 

Obr. 10: Trigonocefalus: pohled shora (zdroj vlastní) 
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Zadní plagiocefalie 

Lambdový šev spojuje horní okraj kosti týlní s kostmi temenními (Čihák, 1987). 

Důkladným pozorováním hlavy kojence shora můžeme rozlišit raritní předčasný srůst 

lambdového švu od velmi běžné polohové plagiocefalie. U pacientů s uzávěrem švu 

lze nalézt vyklenutí v čelní a temenní oblasti hlavy a zároveň výrazné oploštění záhlaví 

na jedné nebo obou stranách. Ušní boltec je posunut vzad, směrem k srostlému švu 

(Laughlin et al., 2011). 

 

Obr. 11: Dorzální plagiocefalus: pohled shora (zdroj vlastní) 

5.2  Polohová plagiocefalie 

Termín „plagiocefalie“ je odvozen z řečtiny a v překladu znamená „šikmá 

hlava“ a jedná se o nejčastější typ deformity. Bialocerkowski et al. (2008) ve své studii 

tvrdí, že polohová (ekv. deformační, poziční, posturální) plagiocefalie (PP) byla dříve 

vnímána jako kosmetická vada. Její léčba spočívala tedy čistě v „normalizaci“ tvaru 

lebky. V dnešní době se objevily hypotézy, že novorozenci s touto deformitou mohou 

trpět psychomotorickými a kognitivními vadami, které ovlivňují jejich správný vývoj, 

pokud není léčba včas zahájena (van Vlimmeren et al., 2006). Podle výsledků 

Siatkowski et al. (2005) může vyvinutá PP ovlivnit vývoj zorného pole dítěte. Proto 

je velmi důležité plagiocefalii rozpoznat v co nejnižším věku a zahájit příslušnou léčbu. 

Deformita se většinou diagnostikuje mezi 3. a 10. měsícem věku dítěte (Biggs, 2003).  

Podle Mulliken et al. (1999) je četnější pravostranné okcipitální oploštění. 

Zároveň polemizuje o poměru postižení mužského a ženského pohlaví, který je 3:1. 

Možným vysvětlením je větší mužská lebka než-li lebka ženy a nižší flexibilita plodů 

mužského pohlaví, která je činí náchylnější k různým typům deformit. Wiebke et al. 

(2002) však nenašel žádnou spojitost mezi obvodem hlavy a stupněm zploštění lebky. 

Tento rozpor však může být vysvětlen nízkým počtem pacientů v jejich studii. 
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5.2.1 Etiologie 

 Mechanismus vzniku plagiocefalie můžeme rozdělit na dva druhy. První je tzv. 

synostotická plagiocefalie, kdy dochází k abnormálnímu vývoji švů. Druhý druh 

je polohová plagiocefalie. PP vzniká čistě působením externích sil na vyvíjející se lebku 

novorozence a je charakteristická jednostranným zploštěním záhlaví (Biggs, 2003). 

Asymetrický tvar hlavy často vede k posunutí ucha dopředu směrem k obličeji společně 

s předním vyklenutím čelních kostí na stejné straně zploštění (Obr. 12) (Joyce et al., 

2016). Lze tedy říci, že u polohové plagiocefalie  dochází k větším asymetriím 

než u kraniosynostóz. 

 

Obr. 12: Lebka kojence s polohovou plagiocefalii: Na obrázku je patrná anteriorní migrace 

pravého ucha s předním vyklenutím čelní kosti na stejné straně zploštění (převzato z Biggs, 2003) 

5.2.2 Rizikové faktory 

Van Vlimmeren et al. (2006) uvádí jako rizikové faktory pro vznik PP omezující 

nitroděložní prostředí, věk matky nad 35 let, předčasný porod, porod císařským řezem, 

vícečetný porod, supinační spánkovou polohu a mužské pohlaví dítěte. Bialocerkowski 

et al. (2008) ve své práci rozdělil rizikové faktory PP na sociodemografické, 

socioekonomické, porodní, postnatální a faktory týkající se péče o dítě. 

Za sociodemografický faktor si určil vzdělanost matky. Nepotvrdil však, že by měla 

významný vliv pro vznik PP. Porodními faktory jsou prvorození, porod s asistencí 

(kleště, vakuový extraktor), vícečetný porod a mužské pohlaví (64% případů). Mezi 

postnatální rizikové faktory se řadí supinační spánková poloha (89%) a traumata lebky. 

Asymetrie lebky je také spojena s vrozenou svalovou tortikolis (van Vlimmeren et al., 

2006; Hutchison et al., 2005; Bialocerkowski et al. 2008; Laughlin et al., 2011). Přímý 

vztah mezi PP a psychomotorickým vývojem včetně kognitivních vad podle 
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van Vlimmeren et al. (2006) nebyl nikdy dokázán. Děti s PP však mají zvýšené riziko 

vzniku APD (Auditory Processing Disordes), mandibulární asymetrie a šilhavosti. 

Obecně lze říci, že je PP spíše vnímána jako kosmetická vada, která může být 

doprovázena negativními fyzickými a psychosociálními jevy (Hutchison et al., 2005). 
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6 Diagnostika 

Zásadním bodem diagnostiky je rozlišení PP od kraniosynostóz, které 

se projevují předčasným srůstem lebečních švů. Identifikace PP bez synostózy je možná 

díky několika určujícím faktorům (Biggs, 2003):  

 

Tab. č. 1: Identifikace PP a synostózy (převzato z Biggs, 2003) 

Vyšetření Přítomnost PP nebo synostózy 

Hmatatelný lambdový šev 

 

 

Pozice uší 

 

 

 

 

 

Asymetrie v obličeji 

 

 

Pleš na hlavě 

 

Pohled shora 

Hmatatelné hřebenovité vyklenutí naznačuje 

synostózu. 

 

Posteriorní posunutí ucha na oploštěné 

straně oproti druhému značí synostózu. 

 

Anteriorní posunutí ucha na oploštěné straně 

oproti druhému značí PP. 

 

Prominence čela na straně oploštění značí 

PP. 

 

Přítomnost jednostranné pleši značí PP. 

 

„Rovnoběžníkový“ tvar hlavy značí PP. 

 

Podle Biggs (2003) se diagnóza určuje podle hmatatelného lambdového švu, 

polohy uší, symetrii ve faciální oblasti a pleši na hlavě, jak je uvedeno v Tab 1. 

K identifikaci PP je také důležité změřit obvod hlavy a zhodnotit její tvar (Obr. 13). 

  

Obr. 13: Anteriorní pohled na PP (vlevo) s tvarem rovnoběžníku, ve srovnání se synostotickou 

plagiocefalií, způsobenou předčasným srůstem lambdového švu (vpravo), u které není patrná prominence 

čelní kosti  (převzato z Biggs, 2003) 
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Možností měření PP je více. Pro základní diagnostiku lze využít identifikaci 

dle Biggse, která je založena na vizuálním podkladě. Pro přesnější diagnostiku jsou 

ale důležitá měření s výslednými hodnotami. Tato kefalometrická měření by měla být 

prováděna v pravidelných intervalech. Nejčastěji je měřen obvod, délka, šířka hlavy 

a důležité transkraniální diagonály, podle kterých lze zhodnotit tvarový vývoj lebky. 

K tomuto měření je nejčastěji využíváno posuvné měřítko (kefalometr, kraniometr), 

se kterým lze pracovat neinvazivně, jednoduše a poměrně přesně (Obr. 14). Negativem 

tohoto měření může být neklid dítěte, jeho neochota spolupracovat a subjektivnost 

vyšetřujícího (Leung et al., 2013).  

 

Obr. 14: Kraniometr 

(http://plagiocephalyprevention.com) 

Mezi další alternativní metody měření patří plagiocefalometrie (PCM). Při této 

metodě se dítěti ovine hlava, v jejím nejširším obvodu, termoplastickým páskem 

a označí se poloha nosu a uší. Z přenesení bodů na papír lze následně určit asymetrii 

lebky (van Vlimmeren et al., 2006). Pro diagnostiku lze také využít fotografickou 

techniku, jejíž výhodou je rychlost, nízké náklady a mobilita. Výsledná fotografie 

je následně vyhodnocena v HeadsUp systému (Hutchison et al., 2005). Poslední 

metodou, která se během posledních let stala moderní je metoda 3D skenování. 

Při podezření na kraniosynostózu, kdy dochází k předčasnému uzavření některých 

lebečních švů a tím vzniká patologický tvar lebky, je po provedení všech uvedených 

metod měření doporučený i RTG snímek (Loveday and de Chalain, 2001) 

http://plagiocephalyprevention.com/craniometer_info.php
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6.1  Hodnocení a klasifikace 

 Pro hodnocení a vývoj PP se podle Morrison and Chariker (2006) využívá 

asymetrie báze lebeční, kdy měříme rozdíl vzdáleností uší od nosu (Obr. 15). Dalším 

parametrem je rozdíl naměřených hodnot diagonálních rozměrů lebky tzv. CVA (z angl. 

Cranial Vault Asymmetry), měřených z frontozygomatiku (fz) k protilehlému euryonu 

(eu), který se nachází cca 30° od středové linie lebky (op) (Obr. 16). Normální hodnota 

je dle Naidoo et al. (2015) ≤4 mm, naměřený rozdíl nad 12 mm je pak považován 

za těžkou formu deformity. Morrison and Chariker (2006) považují jako hranici těžké 

deformity  rozdíl už nad 10 mm.  

 

Obr. 15: Kraniometrické body určené k diagnostice PP (převzato z Morrison and Chariker 2006) 

 

Obr. 16: Transdiagonální linie lebky (převzato z Naidoo et al., 2015) 
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Z rozdílu lze následně vypočítat index asymetrie lebeční klenby tzv. CVAI 

(z angl. Cranial Vault Asymmetry Index). Hodnotu indexu lze získat rozdílem delšího 

a kratšího diagonálního rozměru, děleným kratším diagonálním rozměrem a následně 

násobeným 100. Výsledná hodnota je v procentech a za normální se považuje do 3,5% 

(Yoo et al., 2012; Loveday and de Chalain, 2001). CVA Index perfektně symetrické 

hlavy by se rovnal 0% (Loveday and de Chalain, 2001).  

 

CVAI = Dg delší – Dg kratší/Dg kratší × 100 

 

Dalším parametrem k hodnocení PP je tzv. CI (z angl.. Cranial nebo Cephalic 

Index), který určuje proporcionalitu lebky. Jedná se o poměr mezi šířkou (ML) a délkou 

(AP) hlavy. Normální hodnota by se měla pohybovat mezi 73-83% (Hutchison et al., 

2005). 

CI = ML/AP × 100 

 

Hodnota OCLR (z angl. Oblique Cranial  Length Ration) je poměr mezi delším 

a kratším diagonálním rozměrem lebky a Hutchison et al. (2005) považuje 106% jako 

hraniční hodnotu pro definování PP. S touto hodnotou však nesouhlasí van Vlimmeren 

et al., 2006, který si určil jako hraniční hodnotu 104%. 

 Díky těmto měření a hodnotám lze definovat stupeň deformity. Podle výpočtu 

CI a CVAI můžeme plagiocefalii klasifikovat do tří kategorií, jak ukazuje tab. č. 2: 

 

Tab. č. 2: Rozdělení tvarových abnormalit hlavy (převzato z Metodika SZP ČR, 2016) 

CVAI (Symetrie) % 
Bez nálezu           

0-3,5 %  

Mírná 

plagiocefalie  

3,5-9,0 %  

Střední 

plagiocefalie      

9,0-13,5 %  

Těžká 

plagiocefalie    

Nad 13,5 %       CI (Proporcionalita) % 

Těžká 

brachycefalie 
Nad 93% 

Těžká 

jednoduchá 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Střední 

brachycefalie 
88-93% 

Střední 

jednoduchá 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Mírná 

brachycefalie 
83-88% 

Mírná 

jednoduchá 

deformita 

Střední 

kombinovaná 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Těžká 

kombinovaná 

deformita 

Bez nálezu 73-83% 
Bez 

deformity 

Mírná 

jednoduchá 

deformita 

Střední 

jednoduchá 

deformita 

Těžká 

jednoduchá 

deformita 

 

Kategorie 1: Mírný stupeň závažnosti - ortéza se neaplikuje 

Kategorie 2: Střední stupeň závažnosti - aplikace je možná 

Kategorie 3: Těžký stupeň závažnosti - aplikace ortézy se doporučuje 
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První kategorií je mírná plagiocefalie s minimální asymetrií, nepatrné či žádné 

anteriorní posunutí ucha a bez prominence čela. Ve druhé kategorii se mluví o středním 

stupni závažnosti a okcipitální oploštění je zde znatelné. Zároveň je přítomna lehká 

asymetrie ve faciální oblasti a mírná prominence čela. Poslední kategorií je nejtěžší 

stupeň plagiocefalie. Oploštění je zde jasně zřetelné, posunutí ucha výrazně anteriorněji 

vůči uchu druhému, čelo v prominenci a jasná asymetrie obličeje (Littlefield et al., 

2004, cit. podle Forinová, 2017, s. 17). Studie však na toto téma nejsou jednotné a jejich 

kritéria k určení závažnosti PP se mohou lišit.  
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7 Léčba a prevence 

Během prvních měsíců života je fyziologická asymetrie lebky běžná a spontálně 

by  měla vymizet do jednoho roku. Pokud by se měly objevovat patologické známky 

je nutno do čtyř měsíců života dítěte zahájit léčbu. Yoo et al. (2012) se ve své práci 

zmiňuje, že PP bez terapie nedosahuje samovolných pozitivních výsledků 

a kraniofaciální deformity, jako asymetrie v obličeji a pozice uší, zůstanou permanentní 

(Biggs, 2003; Laughlin et al., 2011; Hutchison et al., 2005). Bez příslušného zahájení 

léčby se asymetrie hlavy, způsobená PP nebo brachycefalií, bude nadále zhoršovat. 

Kojenec tak většinou spí na zploštěné straně hlavy v supinační poloze, což podporuje 

vzniklou deformitu. Míra četnosti výskytu PP je podle Yoo et al. (2012) 1 z 300 

narozených dětí a potřeba vhodné léčby PP se stává uznaným tématem. Možnosti léčby 

PP zahrnují polohování hlavičky dítěte, terapie helmou a operační léčby. Terapie 

helmou je ve světe hojně využívána a podle některých studií dosahuje rychlejší 

a efektivnější korekce PP, než samotné polohování (Yoo et al., 2012; Steinbok et al., 

2007). 

7.1 Polohování 

Prevence je u polohových deformit hlavy velmi důležitá a začíná 

u informovanosti rodičů o riziku vývoje PP a polohování hlavičky dítěte (Biggs, 2003). 

Spolupráce rodičů a jejich dodržování léčebného plánu je nedílnou součástí a snižuje 

tak pravděpodobnost vzniku a závažnost deformit. Při upřednostnění jedné polohy 

hlavičky dítětem hrozí zkrácení krčních svalů, konkrétně m. sternocleidomastoideus, 

a dochází tak k prohlubování deformit a možnému vzniku svalové tortikolis (Laughlin 

et al., 2011). Jednou z hlavních příčin PP je podle Yoo et al. (2012) spánková poloha 

dítěte. Gilbert et al. (2005) uvádí, že většina publikací do konce let 90. doporučovala 

pronační spánkovou polohu. V roce 1994 však zaujímá výhradní postavení poloha 

supinační jako důsledek kampaně „Back to Sleep“ Americké asociace pediatrů (AAP) 

(Gilbert et al., 2005). Tato kampaň doporučuje ukládat kojence do supinační spánkové 

polohy ve snaze snížit výskyt syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS) (Naidoo et al., 

2015). Jak uvádí Gill et al. (2008) díky tomuto doporučení výskyt SIDS v USA sice 

poklesl o cca 50%, naopak tomu bylo ale s PP a/nebo brachycefalií, jejichž výskyt 

se zvýšil o 48%.  
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V případě diagnostiky PP je zahájena polohovací terapie, kdy je hlavička dítěte 

manuálně polohována tak, aby dítě leželo na opačné straně hlavy než je oploštění a tím 

docházelo ke kompenzaci deformity a tvar hlavičky se tak vyrovnal (Brozmanová et al., 

2014). Touto terapií jsou poučeni rodiče a polohování provádějí zejména v době spánku 

dítěte, což je pro dítě nejméně traumatizující. Tento způsob polohování na opačnou 

stranu zploštění je většinou doporučeno kojencům do 4 měsíců věku (Yoo et al., 2012). 

Po 4. měsíci věku děti začínají být pro tuto metodu příliš mobilní a její efektivnost tím 

klesá. Možností pro polohování hlavičky je nyní mechanická úprava okolí, 

ať už naklonění matrace nebo zavěšení hračky na opačné straně deformity, aby bylo dítě 

nuceno k otáčení hlavy (Laughlin et al., 2011; Brozmanová et al., 2014). Tímto 

způsobem by se také měla vyrovnat nerovnoměrnost zatížení krčních svalů. Ke srovnání 

deformity dochází většinou během jednoho měsíce od zahájení polohovací terapie 

(Biggs, 2003). Pokud polohovací terapie neprojevuje žádné známky zlepšení, může být 

dítěti nasazena remodelační helma.  

7.2 Terapie helmou 

Kraniální remodelační ortéza (dále jen helma) se využívá již od 80. let minulého 

století ve Spojených státech amerických a její použití se za posledních několik desetiletí 

zvýšilo společně s vyšším výskytem PP (Schreen, 2013). Remodelační helmy jsou 

individuálně vyrobené kraniální ortézy určeny k pasivní korekci PP a jejich účinnost 

spočívá v pravidelném používání. Helma přiléhá na prominentní místa hlavy, 

kde dochází k omezení růstu a snaží se přesměrovat tento růst lebky do zploštělých míst 

(Obr. 17).  

Klinická studie Laughlin et al. (2011) užívání helmy nedoporučuje kojencům 

s nízkým stupněm deformit. Naopak Laughlin et al. (2011)  helmu doporučuje 

u středních až těžkých deformit (CVAI ≤ 6,5%). Kojencům, kteří do dvou měsíců 

neprojevili známky zlepšení po polohové terapii a mají stále otevřené lebeční švy, 

je podle Biggs (2003) doporučeno zvážit terapii helmou. Helmy doprovázejí léčbu 

deformit hlavy, kde již nestačí mechanická úprava okolí. V těchto případech není 

operace nutná, ale u závažných deformit může být jednou z možností. Kojencům, 

kterým byla diagnostikována kraniosynostóza, přímo vyžadují chirurgickou korekci 

a následnou rekonstrukci lebky a léčba helmou je kontraindikováná (Loveday 

and de Chalain, 2001). Helma v tomto momentě slouží jako čistě ochranná záležitost. 
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Operace prováděna v prvních měsících věku dítěte, kdy následný růst mozku a s tím 

související růst lebky, napomáhá ke správné remodelaci. (Laughlin et al., 2011. Účinky 

helmy jsou stálé a bez následovného zhoršení asymetrie (Hutchison et al., 2005). 

 

Obr. 17: Princip použití remodelační kraniální ortézy. Na obrázku se nachází lebka s PP 

s nasazenou kraniální ortézou (helmou), která umožňuje růst zploštělých míst. Helma také eliminuje 

tendence kojence ležet na oploštěné straně hlavy (převzato z Biggs, 2003) 

Mezi kontraindikace pro terapii helmou patří dětský hydrocefalus, 

kraniosynostózy, zřetelná brachycefalie (kvůli nepřítomnosti okcipitálního hrbolku 

je nasazování a samotná účinnost helmy zkomplikována), děti mladší 4 měsíců (v tomto 

období může být lebeční asymetrie fyziologická), děti starší 12 měsíců (doba účinné 

léčby se tímto prodlužuje, kvůli klesající rychlosti růstu lebky) a vyšší pohyblivost 

dítěte (risk sundávání si helmy) (Loveday and de Chalain, 2001). 

7.2.1 Zhotovení ortézy 

Výroba kraniálních ortéz na území České republiky probíhá pouze na dvou 

pracovištích: Ortotika, s.r.o. v Praze (www.ortotika.cz) a Ortopedická protetika Frýdek-

Místek, s.r.o. (www.protetikafm.cz). Indikaci k léčbě provádí odborný lékař (neurolog, 

chirurg, ortoped, specialista v ortopedické protetice, rehabilitační a fyzikální medicína). 

Předpis k výrobě helmy stanoví na základě přesné diagnózy, kategorii závažnosti 

deformity a vstupního kraniometrického vyšetření s výpočty CI a CVAI (Metodika SZP 

ČR, 2016). Po těchto vstupních vyšetřeních následuje samotná výroba kraniální ortézy. 

Součástí výroby je zhotovení 3D skenu dítěte (optický, bezpečný pro oči) a jeho 

následná počítačová modelace v příslušném softwaru (Rodin soft., Vxelements, Artec 

Studio 9), kde se upraví objem modelu, zahladí případné nerovnosti vzniklé pohybem 

dítěte (CAD/CAM technologie) a připraví k CNC obrábění. Na výsledný model 

http://www.ortotika.cz/
http://www.protetikafm.cz/
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hlavičky se natáhne termoplastický materiál (většinou se využívá polyethylen) 

s měkkým pěnovým vyložením (plastazotem), vzniklá helma se doupraví a podle potřeb 

vybaví stahovacími pásky (Joyce et al., 2016). Další možností využívaného materiálu 

je karbon. Jeho využití je limitováno cenou, náročností výroby a následnou možností 

úpravy helmy samotné. Na dnešním trhu jsou k dostání skenovací systémy např. 

Creaform Health Care Partner 3D Scanner nebo Artec EVA 3D. Kvalitu skeneru určuje 

jeho 3D přesnost měření (u Creaform HCP 0,02% na 100 cm) a schopnost co nejvěrněji 

zachytit tvar skenovaného modelu (Ottobock, 2016). Výroba helmy může probíhat 

i na základě sejmutí sádrového negativu a zhotovení modelového, technikem 

zkorigovaného, sádrového pozitivu. Ortotický technik zkoriguje sádrový model, 

aby výsledný tvar hlavy nejvíce připomínal tvar normocefalický. Následující postup 

výroby je již stejný. Helma je při předání na dítěti doupravena. Nedílnou součástí 

je i poučení rodičů o aplikaci helmy, její údržbě a řešení případných problémů 

(Metodika SZP ČR, 2016). 

 

Obr. 18: Kojenec s kraniální remodelační ortézou 

(http://kdyzmamchut.blogspot.cz) 

7.2.2 Léčba 

Po zhotovení ortézy by se doba jejího nošení měla postupně zvyšovat a po pěti 

dnech dosáhnout až na doporučených 22-23 hodin denně (Loveday and de Chalain, 

2001; Naidoo et al., 2015; Yoo et al., 2012). Kontroly na ortotickém pracovišti jsou 

doporučeny každé tři týdny, kde se zopakují kraniální měření, popř. se upraví tvar 

http://kdyzmamchut.blogspot.cz/2015/06/shrnu-mesic-kveten.html
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helmy, aby umožnila další růst lebky (Loveday and de Chalain, 2001). Samotná 

remodelace je způsobena růstem lebky. Ortéza jako taková působí čistě pasivně, 

omezuje prominentní oblasti a vytváří expanzní prostory pro požadovaný růst lebky 

(Biggs, 2003). Trvání léčby záleží podle Yoo et al. (2012) na počátečním CVA a CVA 

Indexu, věku dítěte při zahájení léčby a doby nošení. Z jeho studie lze vyvodit, 

že největší změny dosáhly pacienti s těžkým typem deformity (CVA>16). Co se věku 

dítěte týče, Yoo et al. (2012) uvádí, že efektivita léčby je vyšší u dětí, u kterých byla 

terapie helmou zahájena do 5 měsíců věku. Doba nošení helmy hraje v léčbě deformit 

důležitou roli, jak potvrzuje Yoo et al. (2012) v následující tabulce. 

 

Tab. č. 3: Efektivita terapie helmou podle doby nošení helmy (převzato a přepracováno z Yoo et al., 

2012) 

Doba nošení helmy (hod./den) Počet pacientů 
CVA 

Počáteční Finální 

Nízká (<15) 24 18.0 6.8 

Ucházející (15-19) 55 16.0 4.6 

Vynikající (>20) 29 14.4 3.2 

 

Celkové doby terapie byly 7.27, 6.92 a 5.29 měsíců u nízké, ucházející 

a vynikající doby nošení helmy, z čehož vyplývá, že čím nižší doba každodenního 

nošení, tím delší celková doba terapie (Yoo et al., 2012). 

7.2.3 Ukončení léčby a komplikace 

S ukončením léčby může souhlasit rodič či lékař, pokud je spokojen 

s výsledným tvarem hlavičky nebo pokud nelze dosáhnout požadované symetrie. Další 

možností ukončení léčby jsou: velikost helmy nestačí tvaru zvětšující se hlavičky dítěte, 

během 2 měsíců nebyla zaznamenána změna CI a CVAI hodnot a děti starší 18 měsíců 

(Loveday and de Chalain, 2001). Terapie helmou je bezpečnou terapeutickou 

pomůckou, kterou však mohou doprovázet komplikace (Rowland and Das, 2015). Mezi 

ně se řadí: otlaky až poškození kůže (způsobené příliš těsnou helmou), pocení (může 

vést k vyrážce), alergická reakce na použitý materiál, špatná fixace helmy a snaha 

odepnutí (spíše u starších dětí), stres pro dítě i rodiče a jejich strach z reakce okolní 

společnosti (Yoo et al., 2012; Loveday and de Chalain, 2001). Tyto komplikace, 

spojující se s užívání helmy, nejsou podle Joyce et al., 2016 a Kluba et al. 2015 závažné 

a lze se jim vyhnout kvalitním provedením helmy a jejím správným používáním. Další 
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komplikací může být i cena ortézy. Na Novém Zélandě výroba stojí cca AU$450 

(US$180) (Joyce et al., 2016). V České republice je kraniální remodelační ortéza plně 

hrazena pojišťovnami v případech těžkých a velmi těžkých deformit po neúspěšné dvou 

měsíční konzervativní terapii polohováním nebo  fyzioterapii a s naměřenými indexy CI 

nad 88% nebo CVAI nad 13,5 % (Metodika SZP ČR, 2016).  
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8 Diskuze 

Počet dětí s polohovou plagiocefalií se od roku 1992 podstatně zvýšil a s tím 

i vzrostl zájem o možnostech a efektivitě léčby. Tento nárůst vznikl jako důsledek 

kampaně „Back to Sleep“ Americké asociace pediatrů (AAP), která doporučuje ukládat 

kojence do supinační spánkové polohy ve snaze snížit výskyt syndromu náhlého úmrtí 

kojence (SIDS). Výskyt SIDS se sice snížil, ale vzrostla prevalence PP. Supinační 

poloha ale není jediným faktorem ovlivňující vznik PP. Další faktory můžeme rozdělit 

jako prenatální a postnatální. Patří sem např. omezující nitroděložní prostředí, vícečetný 

porod nebo mužské pohlaví dítěte. Deformita hlavy je u dítěte do 4 měsíců věku 

fyziologická a měla by měla spontálně vymizet. V případě přetrvání deformity je jedna 

z možností léčby polohová terapie. Po 6. měsíci věku však děti začínají být pro tuto 

metodu příliš mobilní a její efektivnost tím klesá. Pokud tato léčba nepřinese pozitivní 

výsledky a deformita je příliš velká přichází na řadu tzv. terapie helmou. Terapie 

helmou spočívá v nošení remodelační kraniální ortézy, která přiléhá na prominentní 

místa hlavy a tím přesměrovává růst lebky do zploštělých míst.  

Stanovit PP může odborný lékař jako neurolog nebo chirurg na základě přesné 

diagnózy, kategorii závažnosti deformity a vstupního kraniometrického vyšetření 

s výpočty CI a CVAI. Je důležité rozlišit PP od synostické plagiocefalie. Pomocí těchto 

vyšetření lékař doporučí efektivní léčbu (polohování nebo terapii helmou). Chirurgická 

korekce je indikována pouze v těžkých případech kraniosynostóz. Léčba PP pak spočívá 

čistě v kosmetické úpravě tvaru hlavičky. Kraniální remodelační ortézu by dítě melo 

nosit 23 hodin denně, doba terapie záleží na počátečních indexech, věku dítěte 

při zahájení léčby a doby nošení samotné helmy. Většinou se korekce projeví již po 4 

měsících. Terapie helmou je považována za neinvazivní metodu léčby s nízkými riziky. 

Mezi nejčastější komplikace patří otlačeniny, kterým lze snadno předejít správným 

provedením a užíváním helmy. 

Zatímco existuje mnoho studií zabývající se prevencí a léčbou PP, informace, 

týkající se dlouhodobých výsledků je velmi málo. Po prostudování literatury jsem našla 

tři studie, které se zabývali dlouhodobými výsledky léčby PP. Tyto studie jsou však 

limitovány nízkým počtem pozorovaných. První studie se zabývala čistě terapií helmou 

a nenašla žádné statisticky významné změny ve tvaru hlavy v období do pěti let 

po ukončení terapie (Naidoo et al., 2015). Ve druhé studii se porovnávali skupiny dětí, 

u kterých byla PP léčena buď helmou nebo čistě polohováním. Po pěti letech 
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od ukončení léčby studie zjistila, že symetričtější hlavy mají ty děti, u kterých byla 

použita terapie helmou (Steinbok et al., 2007). U obou studií však byl nízký počet 

pozorovaných pacientů (n = 28 a n = 27). Třetí studie hodnotila 129 dětí ve věku od 3 

do 4 let, které používali polohovací terapii k léčbě PP. Přes 39% dětí, ze 129 

pozorovaných, mělo po antropometrickém vyšetření hodnocení deformity jako velmi 

těžkou (Hutchison et al., 2005). 

Terapie helmou je bezesporu velmi důležitou součástí léčby polohových 

deformit hlavy. Je to efektivní, neinvazivní metoda s minimálními riziky 

a komplikacemi. Veškeré úpravy hlavy, ať už kraniální ortézou nebo terapii 

polohováním, jsou pouze kosmetické a podle studie Loveday and de Chalain (2001) 

nemají vliv na psychomotorický vývoj dítěte, pokud je helma správně vyrobena.  
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9 Závěr 

Polohová plagiocefalie a brachycefalie se staly běžnými onemocněními poté, 

co se supinační poloha stala doporučovanou celodenní polohou kojenců. K léčbě těchto 

deformit existují dvě neinvazivní metody a to terapie polohováním a terapie helmou. 

Po prostudování dostupné literatury jsem došla k názoru, že většina studií oba dva tyto 

způsoby léčby podporuje. Obě terapie mají velmi podobnou účinnost.  Výhodou terapie 

helmou však je, že pokud je správně indikovaná a vyrobená, lze dosáhnout pozitivních 

výsledků za kratší čas než jen u polohování. Nejlepší léčebnou metodou je spojit 

obě terapie a po neúspěšné terapii polohováním zahájit terapii helmou nejpozději 

do 9. měsíce života. 

Většina literatury, se kterou jsem měla možnost pracovat, se vztahovala pouze 

k problematice v USA. Chtěla bych vyzdvihnout potřebu zpracování studií v rámci ČR, 

týkající se prevence, léčby PP a dlouhodobých účinků léčby PP, které by svými 

statisticky podporovanými výsledky mohly být dále srovnávány s mezinárodní 

literaturou a statistikami ve světě. 
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