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Děkuji všem, kteří přispěli
svou energií, časem, uměním a nadšením
k vytvoření této knihy.

Můj sen o andělech
Neznámý autor

Mnoho je druhů andělů:
jsou zde ti s rouchy a zlatými křídly
a pak ti, co přímo s námi bydlí,
jinými způsoby upoutají nás.
Tiší jsou tito andělé.
K čemu jsou básně, zpěv, dokonce slova?!
Jak rád bych si s Tebou, anděle, zatancoval.
Půvabný tanec? Zvládneš snad kroky?
Vždyť i té chůzi učíš se roky.
Neklidné ruce nekreslí obrázky,
nehrají na harfy, nehází oblázky.
Andělské hlasy prozvání smích.
Úsměv, snad věčný, září jim na tvářích.
Jaká asi mají tito andělé přání?
Mít naši lásku, péči, nikdy nebýt sami.
Moci se učit, vyrůstat v podpoře,
jsou zde, ti andělé, ne někde nahoře.
Měl jsem sen, že všichni andělé
tančí a zpívají – pro všechny,
všichni jim tleskají.
Vím, že se jednou ocitnou v nebi,
v mém snu však zpívali u nás – na Zemi.
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Úvod
Markéta Mikuláčková

Kniha je zaměřena převážně na každodenní péči o osoby
s Angelmanovým syndromem. Uváděné přístupy a metody lze
s úspěchem použít také u osob s jinými typy onemocnění, jako
jsou Rettův syndrom, středně těžká až těžká mentální
retardace, střední až těžké kombinované postižení, kombinace
poruch autistického spektra a těžké mentální retardace.
Angelmanův syndrom (AS) je genetická porucha způsobující
kombinované zdravotní postižení. Vzhledem k velmi nízkému
výskytu je řazen mezi vzácná onemocnění. Běžně se používá
také název Angelman syndrom, Andělské děti, původní název
byl Šťastná loutka.
Děti s Angelmanovým syndromem se vyvíjí odlišně v porovnání
se svými zdravými vrstevníky a často nelze spoléhat na běžnou
výchovu. V prvních letech života dítěte je pro rodiče obtížné
najít vhodný způsob, jak jej učit novým dovednostem. Hledají
odbornou pomoc, seznamují se s alternativní komunikací,
nácvikem dovedností, možnostmi redukce problémového
chování. Názory a informace jednotlivých odborníků se mohou
značně lišit. Metod a postupů práce s osobami se zdravotním
postižením je mnoho a pro rodiče bez zkušeností je velmi
obtížné zorientovat se v celé problematice a správně si vybrat.
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Cílem této knihy je přiblížit dvě základní oblasti týkající se
Angelmanova syndromu – specifika vývoje včetně chování osob
s tímto onemocněním a možnosti, jak s těmito osobami
pracovat při nácviku komunikace a dovedností. Informace jsme
čerpali z výzkumů prováděných po celém světě, k dokreslení
aktuální situace u nás jsme provedli vlastní výzkum mezi
rodinami v České republice a na Slovensku. Zařadili jsme také
téma anestezie, protože může být vzhledem k epilepsii,
doprovázející AS, riziková.
Při vytváření této knihy jsem vycházela také z vlastní
zkušenosti. Pracuji jako poradce rané péče, jsem předsedkyně
spolku ANGELMAN CZ, ale hlavně jsem matkou dítěte
s Angelmanovým syndromem.
Kniha je určena laické i odborné veřejnosti. Pečujícím rodinám
by měla pomoci zorientovat se v projevech a potřebách dítěte,
poskytnout návod, jak úspěšně rozvíjet jeho dovednosti
a komunikaci. Odborníkům v sociálních službách, zdravotnictví
i školství by měla pomoci vybrat metody, které se při práci
s těmito dětmi osvědčily a jsou doporučovány.
Na konci knihy jsou v příloze samostatně uvedeny tabulky
k jejich praktickému použití při nácviku komunikace.
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Základní fakta o AS
Markéta Mikuláčková

Angelmanův syndrom (AS) je vzácné geneticky podmíněné
postižení. Patří mezi mikrodeleční syndromy a lze jej
diagnostikovat analýzou DNA z krve. Mikrodeleční syndromy
jsou způsobeny chyběním (delecí) malých chromozomálních
úseků. Angelmanův syndrom je způsoben delecí úseku 15q11–
q13 na maternálním 15. chromozomu (od matky), případně
uniparentální

disomií

(zdvojení

genetického

materiálu

otcovského chromozomu). Tyto změny jsou detekovatelné
(zjistitelné) přibližně u 70 % případů. U 5–7 % je přítomna
mutace (změna, abnormalita) tzv. UBE3A genu. Pokud dítě
zdědí mutaci od matky, onemocní tímto syndromem. Od otce
onemocnění nelze zdědit. V některých rodinách s touto mutací
se onemocnění může vyskytovat u více členů rodiny. Přibližně
15 % dětí s AS nemá genetickou poruchu, 4–6 % má jiný typ
genetického defektu. Poznání přesné genetické příčiny AS je
velice důležité a prospěšné zejména pro prenatální diagnostiku
(diagnostika nemoci už u plodu) a pro genetické poradenství
v rodině.
AS byl poprvé popsán v roce 1965 Harry Angelmanem,
pediatrem pracujícím v severní Anglii. Měl ve své péči tři děti
s podobnými příznaky – vývojové problémy, epileptické
záchvaty a charakteristické chování. Byly to velmi šťastné děti
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s trhavými pohyby a tendencí mávat rukama při vzrušení. Měly
také podobné rysy v obličeji. Harry Angelman popsal tyto tři
děti ve svém článku pro jeden lékařský časopis. První název byl
„Šťastná loutka“, v současnosti je tato diagnóza známa jako
„Angelman syndrom“.
Dr. Angelman (1965) komentuje svůj objev: „Je to více než třicet
let, kdy jsem se v rámci své pediatrické praxe setkal v různém
čase se třemi postiženými dětmi. Měly spoustu postižení a na
první pohled to mohlo vypadat, že jejich handicap má různé
příčiny. Já jsem však cítil, že je něco spojuje. V té době bylo velmi
obtížné zjistit příčinu, neboť diagnostické metody byly omezené.
Tehdy jsem nebyl schopen podat vědecký důkaz, že příčina
postižení je u všech stejná. Napsal jsem článek do vědeckého
časopisu věnovaného medicíně. Na své dovolené v Itálii jsem si
všiml staré olejomalby v Muzeu Castelvecchio ve Veroně – na
obrázku byl malý usměvavý chlapec, který si hraje s loutkou.
Vtom mě napadlo, že tyto děti charakterizuje těžká, nemotorná
chůze, mávající ruce a úsměv, tak jak je tomu u loutek. Proto
vznikl název Šťastná loutka“.
V České republice se začal AS diagnostikovat v roce 1997.
Statistiky výskytu se v každé zemi liší, nejčastěji je uváděn jeden
výskyt na 10–30 000 osob. V přepočtu na počet obyvatel by
mělo být v naší zemi přibližně 400 lidí s AS. Ve skutečnosti je
jich evidováno přibližně 40, navíc jen v omezené věkové
skupině – nejstarší je nyní ve věku 35 let. Nikdo starší zatím
nebyl u nás na toto onemocnění diagnostikován. Určitě mezi
námi žijí, ale jsou bohužel zařazeni pod jinou diagnózou,
pravděpodobně pod dětskou mozkovou obrnou.
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Angelmanův syndrom nelze vyléčit, ale je možné zmírnit jeho
projevy. Mezi typické známky patří opožděný psychomotorický
vývoj, mentální retardace, problémy s koordinací pohybů
a rovnováhou,

hyperaktivita,

poruchy

spánku,

poruchy

pozornosti, epilepsie a neschopnost mluvit. Osoby s AS mají
typický usměvavý výraz v obličeji, širokou opatrnou chůzi
a jakékoliv vzrušení vyjadřují máváním rukama. Jsou velmi
společenské, milují vodu a jakékoliv předměty vydávající zvuky
nebo vyzařující světlo. Jsou zvídavé, proto je zajímá dění v okolí
a zkoumají vše, co je na dosah. Mentální retardace je středně
těžká až těžká. Ze studií vyplývá, že osoby s AS dosahují
mentální úrovně do 3 let věku (Brun Gasca et al., 2010).
Z tohoto

důvodu

nejsou

schopny

samostatného

života

a potřebují neustálý dozor a péči dospělé osoby. Díky své
zvídavosti a lepší schopnosti soustředit se ve vyšším věku jsou
schopny učit se neustále novým dovednostem (Clayton-Smith,
2001).
V prenatálním období se vyvíjí obvykle normálně, porod
i prvních 6 měsíců života bývá v normě. Přestože se jedná
o genetické onemocnění, není odhaleno běžným testem při
odběru plodové vody. Tato vada není rozpoznatelná základním
genetickým vyšetřením. Je možné ji včas odhalit, ale vyšetření
musí být na tuto vadu cíleně zaměřeno.
I když se dítě v prvních měsících života vyvíjí normálně, mohou
se objevit první známky AS. Patří mezi ně problémy s kojením,
hlasitý smích objevující se již velmi brzy, menší obvod hlavičky
nebo ploché záhlaví. Zpravidla kolem 6. měsíce věku se mohou
objevit první známky opoždění v psychomotorickém vývoji.
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S přibývajícím věkem je toto opoždění výraznější a stále se
prohlubuje. Zpočátku je výrazné v oblasti motoriky, je to dáno
problémy s koordinací pohybů a rovnováhou.

Příznaky, které se vyskytují téměř vždy
(téměř u 100 % dětí s AS):
§

opožďování psychomotorického vývoje,

§

porucha řeči, žádné nebo minimální používání slov,
neverbální komunikace vysoce převažuje nad slovní
(verbální),

§

poruchy pohybů, rovnováhy, nejistá, tzv. ataktická chůze
nebo třesy končetin,

§

poruchy chování – zejména záchvaty nekontrolovaného
smíchu, výraz štěstí a spokojenosti ve tváři, grimasování
radostné nálady, motorický neklid dětí (stále musí něco
dělat, běhat, chytat do rukou), neschopnost udržet
pozornost i jen malou chvíli.

Příznaky, které se vyskytují často
(u více než 80 % dětí s AS):
§

pomalejší růst hlavičky, disproporční růst (hlava roste
pomaleji než ostatní části těla), důsledkem je tzv.
mikrocefalie (malý obvod hlavy) kolem 2. roku věku,

§

epileptické záchvaty – křeče začínají obvykle před
dosažením 3. roku věku,
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§

abnormální nález na EEG (specializované neurologické
vyšetření – elektroencefalografie, které snímá elektrickou
aktivitu mozku), kde se popisují charakteristické pomalé
hrotnaté vlny s velkou amplitudou (patologický nález,
u zdravých dětí se toto nevyskytuje).

V současné době bývají děti diagnostikovány již kolem jednoho
roku věku.
S tímto

onemocněním

nejsou

spojeny

žádné

závažnější

zdravotní komplikace a osoby s tímto syndromem se dožívají
průměrného věku. Během dospívání a dospělosti se může
objevit

skolióza

a

obezita,

obojí

většinou

nedostatečného pohybu (Clayton-Smith, 2001).

v důsledku
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Výzkum AS v České
a Slovenské republice
Markéta Mikuláčková
Barbora Grygerková

V rámci přípravy této knihy, tedy v období roku 2016, proběhl
výzkum mezi rodinami pečujícími o dítě s AS v České republice
a na Slovensku. Cílem bylo zmapovat věk dětí s AS, jejich
typické chování, spánek a úroveň dovedností v oblasti
komunikace, sebeobsluhy a pohybu. Dále nás zajímalo, jak péče
o dítě s AS ovlivňuje rodinu a jaké podpůrné služby rodiny
využívají.
Výzkumu se zúčastnilo 23 rodin. Věk dětí s AS byl od 2 do 28
let, 12 chlapců/mužů a 11 dívek. Zajímavým údajem byl
mentální

věk

dětí

(úroveň

schopností).

Rozdíly

mezi

biologickým věkem a mentální úrovní dětí byly velmi
rozmanité, proto je zde uvádíme jednotlivě.
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Pohlaví, věk a mentální úroveň dětí s AS:
pohlaví

věk (v letech)

mentální úroveň

žena

2,5

žena

3

1–2 roky

žena

4

8–10 měsíců

žena

5

2,5–3 roky

žena

5

3 roky

žena

6

1–1,5 roku

muž

5

11 měsíců

žena

6

2 roky

muž

7

2–3 roky

muž

7

1 rok

muž

7

méně než 1

muž

7

1–1, 5 roku

muž

9

1 rok

žena

11

nedokážeme odhadnout

žena

12

2 roky

žena

12

2,5 roku

žena

13

2 roky

muž

15

1,5 roku

muž

16

9 měsíců

muž

18

2–5 roků

muž

23

8 měsíců

muž

28

3 roky

muž

28

2 roky

1 rok
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Věk, kdy byla dítěti stanovena diagnóza, se lišil v závislosti na
době, kdy se vyšetření provádělo. Nejdéle trvalo stanovení
diagnózy u osob, které se narodily před rokem 1990. U nich
byla diagnóza stanovena mezi jejich 12.–13. rokem. U osob
narozených po roce 1990 nepřesáhla ve většině případů (81 %)
délka stanovení diagnózy 3 roky. Pouze u tří dětí byla diagnóza
stanovena mezi 4.–5. rokem a jedno dítě bylo diagnostikováno
až v 10 letech.
Výchova dítěte s postižením představuje zásadní změnu pro
pečující rodiny a často také ovlivňuje profesní a osobní život
pečujících. 10 rodin nevnímá žádné negativní dopady na svůj
rodinný či profesní život. Větší část respondentů (13) se však
musela vypořádat se zásadními změnami ve svém životě, které
vnímají negativně. 14 uvedlo rozpad rodiny nebo negativní
změny v rodinných vazbách, kdy se širší rodina nesmířila s péčí
o dítě s postižením. 5 respondentů vnímá negativně ztrátu
zaměstnání. V ojedinělých případech pak přinesla péče o dítě
s AS zdravotní a finanční obtíže (3).
Většina respondentů (17) uvedla, že jim život s dítětem
s Angelmanovým syndromem přinesl i pozitiva, především
duševní odolnost, nové přátele a díky přesné diagnostice také
lepší pochopení potřeb svých dětí. Šest oslovených pozitiva
nevnímá nebo je nedokáže odhadnout.
Většina (90 %) dětí v předškolním a mladším školním věku
navštěvuje zařízení určené dětem před nástupem povinné
školní docházky. Více než polovina těchto dětí navštěvuje
mateřskou školu speciální, která je přímo určena dětem se
zdravotním postižením. Některé z těchto dětí navštěvují
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současně také denní stacionář, což je sociální služba, která
zajišťuje péči o osoby se zdravotním postižením na základě
jejich individuálních potřeb. V ojedinělých případech navštěvují
děti tzv. přípravný stupeň speciální ZŠ, nebo zatím zůstávají
doma s rodiči. Jedno dítě navštěvuje běžnou mateřskou školu.
Všechny děti školního věku navštěvují speciální základní školu
(v jednom případě v pobytové formě). Jedná se o školy
samostatně zřízené pro osoby se zdravotním postižením, se
speciálně upraveným vzdělávacím režimem, zohledňujícím
individuální schopnosti a dovednosti dětí. Některé z těchto dětí
využívají také služeb denního stacionáře. Osoby starší 16 let
navštěvují nejčastěji denní stacionář (60 %), ve 40 % případů
zůstávají v domácím prostředí nebo v pobytovém zařízení.
Osoby s AS vyžadují celoživotně neustálý dozor a pomoc
dospělého. Rodinám s péčí nejčastěji (74 %) pomáhají členové
rodiny (prarodiče, tety a sourozenci dětí s AS). Třem rodičům
vypomáhají lidé z blízkého okolí (sousedky, kamarádky). Stejný
počet rodičů nevyužívá k hlídání dětí žádnou službu ani pomoc
blízkých.
Téměř 83 % dotazovaných rodičů nevyužívá žádné asistenční
ani odlehčovací služby. Asi 17 % rodičů těchto služeb využívá
i několikrát týdně (nejčastěji se jedná o služby osobní
asistentky). V jednom případě využívají rodiče odlehčovací
službu, a to pouze dvakrát ročně.
13 % rodičů posílá děti na pravidelné týdenní pobyty nebo tzv.
školy v přírodě. 87 % rodičů nevyužívá (nebo nemá možnost
využívat) žádnou formu dlouhodobých pobytů či táborů.
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Výsledky z provedeného výzkumu prolínají celou knihou. Další
získané výstupy z dotazníků uvádíme u jednotlivých kapitol pro
doplnění základních informací k jednotlivým tématům.
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Chování
Markéta Mikuláčková
Dagmar Kozáková

Mezi typické znaky chování osob s Angelmanovým syndromem
patří častý smích, šťastná nálada, mávání a tleskání rukama,
stereotypní chování, výrazné prosociální naladění. Studie
uvádějí jako typické chování jedinců s AS veselou náladu,
fascinaci vodou, vznětlivou osobnost a hyperaktivitu (Zori et al.,
1992; Clayton-Smith, 1993; Williams et al., 1995; Pelc et al.,
2008).
Častý úsměv a smích jsou klíčovou charakteristikou projevu
chování jedinců s AS (Horsler & Oliver, 2006; Oliver et al.,
2007). Výsledky studie Adams et al. (2015) ukazují, že úsměv
a frekvence smíchu se s věkem u jedinců s AS snižuje, ale pouze
za podmínek plné sociální interakce.
Častá je hyperaktivita (Zori et al., 1992; Buntinx et al., 1995;
Artigas-Pallarés et al., 2005). Pacienti s AS jsou snadno
vznětliví. Philippart a Minassian (2005) popisují hyperaktivitu
spíše jako bujarost či nadměrnou veselost. Míra hyperaktivity
se zdá být nepřímo úměrná věku (Buntinx et al., 1995; Clarke &
Marston, 2000).
Děti často vykazují vizuální zaujatost lesklými povrchy (např.
okna, zrcadla), okraji/hranami předmětů, točícími se předměty
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(např. větráky, kola). Mnoho autorů také zmiňuje fascinaci
vodou. Clarke a Marston (2000) uvádí tuto fascinaci až u 68 %
jedinců a Artigas-Pallarés et al. (2005) až u 90 % jedinců.
Současná diagnostická kritéria zahrnují fascinaci vodou
a fascinaci zmačkanými/vrásčitými objekty (Williams et al.,
2006).
Dalším charakteristickým znakem je zvýšené sociální naladění
(Mount et al., 2011) a krátká pozornost (Walz & Benson, 2002).
Didden et al. (2006) zjišťovali ve studii pomocí dotazníků záliby
105 jedinců s AS ve věku 14–15 let. Byly hodnoceny záliby
v nejrůznějších oblastech rozdělených do několika kategorií
(např. hmatatelné vjemy, senzorické vjemy, ochutnávání jídel
atd.). Aktivity a senzorické vjemy byly obecně více preferovány
před jídlem, pitím a hmatatelnými vjemy/předměty. Relativně
vysoké skóre bylo vyhodnoceno pro aktivity, jako je jízda
v autobuse, koupání ve vaně, plavání v bazénu, interakce
s personálem a obdržení pochvaly. U senzorických podnětů
dosáhlo vysokého skóre v hodnocení sledování televize,
poslouchání hudby, prohlížení obrázků, knížek a časopisů.
Vysoké preference byly u aktivit spojených s vodou, např.
poslouchání zvuků vody, dávání končetin do vody, hraní si
s vodním kolem nebo vodní pistolkou, návštěvy fontán, koupání
ve vaně i v bazénu.

Smích
Šťastné chování s častým smíchem a úsměvem je považováno
za typický znak už od počátku diagnostiky tohoto syndromu
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v roce 1965. Tento znak je popisován u 100 % pacientů s AS
(Williams et al., 2006). Vývojově se smích vyskytuje později než
pláč. Studie se liší v názoru, zda je toto šťastné chování a smích
vždy

adekvátní

kontextu

dané

situace.

Někteří

autoři

předpokládají, že smích se u jedinců s AS vyskytuje nezávisle na
smutných či veselých okolnostech a není spojen s žádnou
emocionální změnou (Williams & Frias, 1982). Naopak jiní
autoři (Kibel & Burness, 1973; Dooley et al., 1981; ClaytonSmith, 1992) uvádí, že se smích vyskytuje čistě v závislosti na
situaci a prostředí, kde se jedinec s AS nachází. Vyskytují se
však situace, kdy se smích objevuje v nepříjemných situacích,
např. při odběru krve, nebo se výrazně zvětšuje při nárůstu
úzkosti těchto jedinců. Obecně převládá názor, že smích
a úsměv je opravdu vždy adekvátní dané situaci, např.
v závislosti na sociálním kontaktu s jinou osobou (Oliver et al.,
2002; Horsler & Oliver, 2006; Oliver et al., 2007). Smích se
může stát méně častým s narůstajícím věkem (Buntinx et al.,
1995).

Stereotypní pohyby
Jsou uváděny jako časté chování u jedinců s AS (Summers et al.,
1995; Walz, 2006). Patří mezi ně rytmické, opakující se pohyby,
které jsou považovány za bezděčné. Jedná se o kývání/vrtění
prsty na rukou, grimasy v obličeji, skřípání zubů, třesení hlavou,
pokyvování nebo i pohyby celého těla, jako houpání či kolébání,
skákání, chůze vpřed a vzad. Objevují se přerušovaně, ale někdy
i po dobu několika minut. Časté jsou během únavy, stresu,
vzrušení nebo výrazné nudy. Stereotypie může být potlačena
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vyrušením

jedince

charakteristickým

z této

vzorem

činnosti.
zmiňovaným

Nejčastějším
v klinických

diagnostických kritériích je mávání horními končetinami
(Artigas-Pallarés et al., 2005). Často se také objevují stereotypie
při manipulaci s předměty, jako strkání předmětů do úst
a kousání nevhodných předmětů. U většiny jedinců tyto
stereotypie ustupují s přibývajícím věkem a ve většině případů
nezpůsobují žádný diskomfort, takže nevyžadují žádnou léčbu.

Soběstačnost
Důležitý prvek k posouzení mentálního postižení je popisován
jako věku odpovídající chování potřebné k soběstačnosti
v běžném denním životě. Zahrnuje dovednosti, jako oblékání,
hygiena, navazování vztahů, komunikace, sociální dovednosti
a osobní zodpovědnost. Anderson a kol. (2001) ve své studii
u 20 osob s AS uvádí, že žádný z nich nedosáhl mentální
úrovně vyšší než 23 měsíců. Brun Gasca a kol. (2010) uvádí, že
ve skupině 25 osob s AS žádný z nich nedosáhl vývojového
věku tří let. V této studii dosahovali jedinci dobrých výsledků
v oblasti život ve společnosti, naopak nejhorších výsledků
v oblastech motorické dovednosti a komunikace. Peters et al.
(2004)

popisuje

špatné

výsledky

v oblasti

motorických

dovedností, dobré v oblasti socializace.
Adaptivní a tzv. pro-sociální chování jedinců s AS je spojováno
s jejich charakteristickým šťastným vystupováním a častým
smíchem (Walz & Benson, 2002). Nicméně autoři studií zjistili,
že adaptivní sociální dovednosti nejsou lepší u jedinců s AS
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v porovnání s nespecifickou poruchou intelektu – dokonce tyto
schopnosti byly nižší u jedinců s AS než u jedinců s Downovým
syndromem nebo Prader-Willi syndromem (Walz & Benson,
2002). Zhoršení adaptivních dovedností je většinou v důsledku
snížení kognitivních, motorických a komunikačních funkcí.
Pacienti

mají

obtíže

s dosažením

koordinovaných

psychomotorických dovedností. Ty jsou nezbytností pro
zvládnutí aktivit běžného denního života, jako je nezávislost při
jídle, oblékání a hygieně. Všichni jedinci s AS vyžadují dohled
během celého svého života.
Problémem je neschopnost delší pozornosti na danou
aktivitu a neschopnost rozpoznat nebezpečí (Ishmael et al.,
2002). Trénování těchto dovedností se zdá být efektivní pro
rozvoj adaptivních schopností a snižování závislosti na pomoci
druhých, jako např. nácvik toalety, oblékání, svlékání (Didden et
al., 2001).
Rodiče jedinců s AS uvedli ve studii Brun Gasca et al. (2010), že
přes velké obtíže v oblasti řeči a komunikace se většině jedinců
daří v domácím prostředí vyjádřit svoje potřeby. Umí najít věci,
které je zajímají (např. hračky, sladkosti) a dovedou efektivně
manipulovat s předměty v domácnosti (např. dálkový ovladač
k TV).
Zjištění skutečné mentální úrovně u osob s AS je velmi
problematické.

Standardizované

testy

neumí

pracovat

s nerovnoměrností vývoje. Pro alespoň přibližné výsledky je
nutné testy upravit nebo dítě na diagnostiku připravit.
Calculator (2015) uvádí, že hledání konzistence dovedností
u osob s AS může být přinejlepším problematická. Mnoho
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faktorů může způsobovat kolísání výkonu nejen týden za
týdnem a den za dnem, ale také hodinu za hodinou. Patří mezi
ně množství spánku, problémy se zácpou a epilepsie. Proto
nelze hodnotit úroveň dovedností jen v jednom okamžiku.
Užitečnější je posuzovat výkon během více sezení v předem
určených časových úsecích. Nejlepší způsob, jak popsat
výkon většiny osob s AS, je konstatovat jejich důslednou
nekonzistentnost. Často se stává, že osoby selhávají ve
vykonávání přímých instrukcí, přestože dle sdělení rodičů tyto
instrukce znají a v domácím prostředí běžně vykonávají.
Naopak někdy rodiče sdělují, že nikdy neviděli své dítě ukázat
určitou dovednost, kterou dle sdělení profesionálů už dávno
ovládá.

Nutkavé chování
Je způsobeno určitým záměrem nebo cílem, zdá se být více
komplexní než stereotypie. Typickým projevem nutkání je
procházení dveřmi opakovaně dovnitř a ven, zavírání dveří
v příslušném místě, rozmetání/šíření fekálií na stěnách,
sebeuspokojování/masturbace. Některá nutkání mohou mít
i sebepoškozující efekt, jako např. tření očí, které se může stát
prominentní u dospělých jedinců nebo dospívajících a může
vést až ke keratokonu (vyklenutí rohovky). Léčba je stejně jako
u stereotypií dost omezená.
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Problémové chování
Porušuje obecně platné společenské normy, je obtěžující nebo
vede k poškození samotné osoby, případně okolí. V rámci AS
jsou popisovány problémy se spánkem nebo usínáním, délkou
spánku, nespolupráce, vyrušování křikem, fyzická agrese, jako
bití, hrubé objímání, kousání, škrábání, štípání, tahání za vlasy
nebo oblečení, dávání předmětů do pusy, žvýkání předmětů
nebo oblečení, přejídání, změny nálad, výbuchy vzteku (Horsler
& Oliver, 2006; Summers et al., 1995). Výzkum Angelman
Syndrome Foundation (2013) mezi 300 rodiči a pečujícími
zjistil, že jako nejvíce problematické vnímají poruchy spánku,
sociálně nevhodné chování, vyžadování pozornosti a agresi.
Rizikovými faktory a spouštěči problémového chování jsou
kognitivní a pohybová omezení, nedostatek schopnosti řeči,
epilepsie, projevy chování, jako jsou impulsivita a vyhledávání
sociálního kontaktu (Didden et al., 2009; Oliver et al., 2007;
Mount et al., 2011). Agresivní chování je u dětí i dospělých spíše
ojedinělé (Clayton-Smith, 2001; Summers et al., 1995; Zori
et al., 1992).
Děti s AS mají sklon k vyhledávání sociálního kontaktu (Oliver
et al., 2007). Summers et al. (1995) zmiňují na základě analýzy
případových studií převážně kousání, štípání a plácání, rodiče
často uvádí tahání za vlasy a oblečení. Horsler & Oliver (2006)
při analýze 64 studií zjistili, že 15 % z nich se zmiňuje
o agresivním chování. Existují důkazy o tom, že sociální
pozornost má silný vliv na posílení efektu sebepoškozování
a agresivního chování (Oliver, Hall & Murphy, 2005).
Calculator (2015) uvádí příklad Michaela (10 let), který našel
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způsob, jak ovlivnit chování osob ve svém okolí. Taháním sestry
za vlasy docílil toho, že si méně hrála na PC a více času věnovala
jemu. Štípáním ošetřovatelky během výměny pleny docílil
zkrácení času výměny. Když mu matka vzala sušenku, hodil na
zem talíř a dostal další sušenku.
Chování jedinců s AS je vysoce náročné zvláště pro jejich rodiče
nebo ošetřovatele. Prokázalo se, že rodiče jedinců s AS mohou
prožívat pocity nejistoty, ztrátu kontroly, nízké sebevědomí
a deprese (Borne et al., 1999). Tyto pocity mohou vést
k ovlivnění volby strategií, jak celou situaci zvládat, mohou ústit
ve společenskou izolaci, mají vliv na aktivní řešení problémů
a potřebné vyhledaní sociální pomoci.
Problémové chování je velkou obavou pro rodiny pečující
o osobu s AS (Horsler & Oliver, 2006; Summers et al., 1995).
Důsledkem takového chování a nedostatku schopností bývá
vyhoření a stres pečujících osob (Griffith et al, 2011; Borne et
al., 1999). Může vést k vyloučení dítěte z účasti na aktivitách ve
škole, doma a v rámci komunity. Může zvyšovat riziko fyzického
poškození a snížit psychickou pohodu dítěte i jeho okolí.

Redukce problémového chování
U dětí s postižením může být problémové chování určitou
formou komunikace. Zjistí, co musí udělat, aby dostaly to, co
chtějí. V takových případech lze problémové chování snížit
nebo odstranit nastavením nebo rozvojem funkční komunikace.
Alternativní komunikace pomáhá redukovat a nahrazovat
problémové chování, jako bití, kousání a křik (Radstaake et al.,
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2013). Radstaake, Didden, Oliver, Allen & Curfs (2012) shodně
uvedli, že problémové chování osob s AS bylo efektivně sníženo
pomocí nácviku alternativní komunikace. Více informací je
uvedeno v kapitole věnované komunikaci.
Další možností je využití Aplikované behaviorální analýzy
(ABA). Jedná se o propracovaný systém zaměřený na nalezení,
vyhodnocení a změnu funkčního vztahu mezi chováním jedince
a jeho prostředím. Základem je behaviorální analýza (analýza
chování). Postupy lze s úspěchem použít u osob s těžkým
mentálním postižením. V současné době se začíná stále více
používat také k práci s osobami s poruchou autistického
spektra. ABA má dlouholetou tradici a vychází z poznatků
jednoho z významných představitelů behaviorální psychologie
B. F. Skinnera.
Emerson (2008) uvádí dvě zásadní oblasti využití ABA terapie
při práci s osobami s těžkým mentálním postižením – zlepšení
schopností a redukce problémového chování. Behaviorální
analýza změnila pohled na problémové chování. Ukázala, že
osoby s těžkým mentálním postižením jsou schopny učit se
a měnit své chování. V tomto smyslu je problémové chování
funkční a adaptivní (má svůj záměr a mění se podle potřeb nebo
situace). Jednoduše řečeno prostřednictvím chování realizuje
osoba kontrolu nad důležitými aspekty ve svém okolí.
Základem a východiskem pro postupy ABA terapie je komplexní
funkční zhodnocení problémového chování, které by mělo
ukázat (a) kontexty nebo prostředí zvyšující problémové
chování, (b) upevňující operace k povzbuzení nebo utlumení
souvislostí

takového

chování

a

(c)

povahu

souvislostí
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samotných. Na základě výsledků funkční analýzy lze zvolit
nácvik

alternativního

chování

nebo

posilování

dalších,

alternativních nebo rozdílných druhů chování. Emerson (2008)
uvádí, že řada forem problémového chování může být rychle
a podstatně redukována zavedením nebo posilováním sociálně
vhodnějšího způsobu chování.
ABA terapie je prováděna certifikovanými ABA analytiky.
Nejvíce je rozšířena v USA, postupně se dostává také do Evropy.
Nejbližší výuková střediska ABA terapie jsou v Polsku a na
Slovensku, někteří ABA terapeuti působí i na území naší
republiky. Není hrazena ze zdravotního pojištění. Na internetu
lze najít poměrně dost informací, k bližšímu seznámení s touto
terapií mohu doporučit knihu Erica Emersona Problémové
chování u lidí s mentální retardací a autismem.
U některých jedinců se zdá být výhodné využití neuroleptik
(např. antipsychotik) ke zvládání hyperaktivity a impulzivity.
Nízké dávky neuroleptik (např. risperidonu) mohou snížit oba
tyto jevy chování. Dávkování se může značně lišit u jednotlivců
a také v závislosti na požadovaném efektu. Neuroleptika však
nemají významně

pozitivní efekt na

kognitivní funkce

a problémy s pozorností. Jejich užívání může být spojeno
s vedlejšími účinky, např. způsobují utlumení nebo mají
negativní vliv na motoriku. Dalším následkem je sklon k nárůstu
tělesné hmotnosti. To vše je omezujícím faktorem k užívání
risperidonu.
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Autistické chování
Stereotypie se mohou zdát stejné jako u poruch autistického
spektra. Nicméně studie ukazují více na souvislost s opožděným
vývojem u jedinců s AS (Bonati et al., 2007). Někteří autoři to
považují za komorbiditu (současný výskyt více nemocí a poruch
u jedné diagnózy) (Williams et al., 2001), jiní za další
charakteristiku tohoto syndromu (Steffenburg et al., 1996;
Barry et al., 2005). Pojem autistické symptomatologie typický
pro AS je sporný (Tompson & Bolton, 2003). Několik studií
zaznamenalo nízký výskyt autistických prvků u dětí s AS
s důrazem na vhodnou sociální vzájemnost (Saitoh et al., 1994;
Smith & kol., 1996). Willims et al. (2001) uvádějí, že děti s AS,
převážně ve věku 2–4 let, mohou být mylně diagnostikovány
jako autisti.
Stereotypie se projevují hlavně u dětí s AS. Jednou z nich je
vybíravost v jídle. Buď jedí jen některá jídla, nebo jim stačí jen
velmi malé porce. Osvědčuje se zkoušet a nabízet nová jídla.
Věkem se tento problém většinou upraví a děti začnou jíst
prakticky všechno. Může pomoci i docházka do školky a školy,
kde vidí ostatní děti při jídle a není možnost výběru jako doma.
Ve vyšším věku může nastat opačný problém, dítě může
vyžadovat nepřiměřeně hodně jídla, důsledkem může být
nadváha a omezení pohybu.
Pro poruchy autistického spektra (PAS) je stanovena tzv.
diagnostická

triáda,

osoby

(a) sociální

interakce

a

selhávají
chování,

v těchto
(b)

oblastech:

komunikace,

(c) představivost, hra, zájmy (Thorová, 2006). Mezi PAS a AS
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existují zásadní rozdíly ve dvou z těchto oblastí. Osoby s PAS se
vyhýbají kontaktu s okolím, nerozumí sociálním situacím,
změny chování u osob v okolí jsou pro ně matoucí, neumí se
chovat adekvátně. Osoby s AS jsou naopak až přehnaně sociální,
vyžadují kontakt, pozornost, cítí se ve společnosti velmi dobře.
Druhou oblastí s výraznými rozdíly je komunikace. Osoby s PAS
mohou komunikovat, ale nechtějí, nechápou její význam.
Naopak osoby s AS nemohou komunikovat běžným způsobem,
ale i přes omezení se snaží o komunikaci jinými formami –
gesty, vokalizací, výrazy tváře, pohyby těla.
Existují podobnosti v klinických kritériích pro jedince s AS
a jedince s autismem. Zvláště mentální retardace, absence řeči
a nedostatečný vývoj řeči, stereotypní a opakující se chování
převládají u obou poruch. V modelu chování jsou jedinci s AS
popisováni jako hyperaktivní, příjemní, s častým smíchem,
máváním rukou či plácáním (Clarke & Marston, 2000). Jedinci
s AS jsou typicky popisováni jako šťastné a společenské děti
(Walz & Benson, 2002). Jedinci s autismem jsou často
popisováni jako uvolnění nebo bez zájmu o společnost, zatímco
jedinci s AS jsou naopak až přehnaně sociální (Williams et al.,
2001). Předpokládá se také, že s věkem se právě pronikavý
sociální deficit u autistů stává odlišujícím znakem od AS.
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Výsledky výzkumu 2016
18 respondentů vykazuje pohybové stereotypie – kývání
hlavou, tělem, žmoulání či trhání předmětů, vkládání předmětů
do úst, kousání předmětů nebo nehtů. Výjimečně bylo uvedeno
chování, jako kojenecká masturbace nebo pokálení jako
prostředek k upoutání pozornosti. U 5 osob si rodiče nejsou
vědomi nápadného chování.
Velmi častá je preference známých a oblíbených předmětů nebo
osob

a současně

striktní

odmítání

neoblíbených

osob

a odmítání spolupráce s nimi.
21 osob preferuje zvukové a světelné hračky nebo pomůcky
(blikající a hrající hračky, hudební nástroje, tablety, TV, šustící
hračky apod.). Někteří preferují hračky ze specifických
materiálů (lesklé povrchy, zrcátka, hebký plyš, gumové hračky,
písek).
8 osob má oblíbené pohybové aktivity (plavání, trampolína,
pobyt venku, cestování, jízda na odrážedle).
3

užívají

antipsychotika

(Risperdal,

Risperidon),

2 psychostimulanty (Ritalin, Strattera), 5 doplňky stravy
(hořčík, Melatonin, B-komplex).
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Komunikace a její nácvik
Markéta Mikuláčková

Komunikace znamená dorozumívání, vzájemné sdělování
informací, pocitů, potřeb, myšlenek. Aby byla komunikace
vzájemná, musí se jí účastnit minimálně dvě osoby – jedna
sděluje, druhá sdělení přijímá. Komunikace může být úspěšná
pouze v případě, kdy oba sdělované informaci rozumí.
To znamená, že používají stejný slovník a význam sdělovaných
informací je pro ně identický. Sdělení mohou mít různou formu,
mohou to být slova, zvuky, písmo, obrázky, předměty, výrazy
tváře, gesta, dotyky, pohyby těla.
Komunikaci bereme často jako samozřejmost. Běžně se
dorozumíváme s lidmi ve svém okolí, naše sdělení jsou pro ně
srozumitelná a stejně je tomu i naopak. Pokud se však setkáme
s někým, kdo je na jiné úrovni komunikace, může nastat
problém. Naše sdělení nejsou pochopena a my nerozumíme
sdělením nebo chování, se kterými se setkáváme.
Je důležité uvědomit si, že komunikace může mít mnoho
různých forem, které se liší podle vývojové úrovně každého
jednotlivce. Novorozenec s námi komunikuje prostřednictvím
pláče. Později dítě sleduje očima, směje se, mává ručkama, mění
výrazy v obličeji, brouká si, začne napodobovat zvuky. Různě
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žvatlá, používá vlastní slova, ukazuje prstem. Projde si dlouhým
vývojem, než je schopno mluvit souvisle ve větách.
Jedním z hlavních znaků AS je neschopnost mluvit. Osoby s AS
jsou ve většině případů schopny říct jen pár slov. I přesto se
snaží komunikovat alespoň jiným způsobem. Velkou výhodou je
jejich zájem o sociální kontakt s okolím. Různí autoři se shodují
na faktu, že řeč se vyvíjí hodně málo a nedokáže naplnit
všechny potřeby a požadavky (Dan, 2009; Gentile et al. 2010;
Williams, Peters & Calculator, 2009).
Rodiče dětí s AS obecně popisují, že úroveň porozumění
(receptivní složka) je na mnohem vyšší úrovni než schopnost
vyjádření (expresivní složka). Ke stejným závěrům dospěli
i Clayton-Smith (1993) a Williams et al. (2006). Jolleff a Ryan
(1993) provedli výzkum u 11 dětí s AS ve věku od 2 do 15 let.
Zjistili, že vývojová úroveň receptivní složky řeči je v rozmezí
9 až 22 měsíců a expresivní složky 9 až 14 měsíců.
V rámci AS jsou rozdíly ve schopnosti komunikovat podle
genetické příčiny onemocnění. Jolleff et al. (2006) uvádí, že děti
s uniparentální disomií mají lepší komunikační schopnosti než
děti s delecí.
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Aleš, 9 let
Aleš

úspěšně

komunikuje

pomocí

iPadu.

Nácvik

komunikace u něj začal ve věku 5 let. Zpočátku rodiče
zkoušeli

komunikátor,

fotky,

komunikační

knihu,

komunikační pero, ABA terapii. Osvědčila se komunikace
pomocí fotografií, ostatní metody byly bez výsledku.
Zpočátku měl fotky auta, bot a klíčů umístěny v chodbě.
Když chtěl jít ven, měl si ukázat na fotografie. Osvědčila se
fotka auta, kterou si velmi oblíbil a začal používat. Rodiče
přesunuli fotky do obývacího pokoje a měl k dispozici fotku
auta, ovladače na TV, vany a láhve s pitím. Nácvik
komunikace pomocí těchto fotek trval 2 roky, než se je Aleš
naučil používat funkčně. Pak rodiče koupili tablet a dali jej
Alešovi k dispozici. Naučil se s ním pracovat, prohlížel si
fotografie, pouštěl videa, zkoušel různé aplikace. Rodiče
koupili iPad, nainstalovali komunikační program a nahráli
fotografie. Přechod z fotografií trval 2 dny, Aleš se
s iPadem a komunikačním programem naučil velmi rychle
pracovat. Nyní umí vyhledat fotku a funkčně ji použít.

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)
AAK rozšiřuje (augmentativní) nebo nahrazuje (alternativní)
běžné formy komunikace, které jedinec z různých důvodů není
schopen zvládnout. Obecně se rozlišují dva typy AAK:
§

s pomůckami – pomocí obrázků, fotografií, předmětů,
komunikačních zařízení,

§

bez pomůcek – gesta, výraz tváře, pozice těla, znaková řeč.
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Alvares & Downing (1998); Calculator (2013a, b, 2014); Martin,
Reichle, Dimian & Chen (2013); Williams, Peters & Calculator
(2009) uvádějí, že lidé s různými typy postižení včetně AS
profitují z používání různých typů AAK.
Radstaake et al. (2013) uvádějí, že AAK pomáhá redukovat
a nahrazovat problémové chování, jako bití, kousání a křik.
Radstaake, Didden, Oliver, Allen & Curfs (2012) shodně uvedli,
že problémové chování osob s AS bylo efektivně sníženo pomocí
nácviku AAK. Při odstraňování problémového chování je nutné
zjistit příčinu takového chování a najít přijatelnější formu
vyjádření. Pak nastává nácvik, kdy je problémové chování
nahrazeno formou AAK. Během nácviku se původní chování
stává neefektivní a nová forma komunikace pomáhá lépe
vyjádřit potřeby a stává se více efektivní.
Pro větší samostatnost je nutné najít formu komunikace
použitelnou s co největším okruhem lidí, nejen s rodinou,
přáteli, asistenty, ale i s neznámými lidmi (Blackstone & Hunt
Berg, 2003).
Calculator (2015) uvádí zkušenosti z práce s osobami
s postižením včetně AS. Rodiče se shodli na tom, že AAK je
nejlepším prostředkem k naplnění potřeb a přání jejich dětí.
Když najdou správný prostředek, mají nástroj k efektivní
komunikaci.

Komunikační dovednosti
Beukelman
v komunikaci

&

Mirenda
jako

(2013)

osobu,

definovali

která

začátečníka

primárně

používá
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před-symbolické modely komunikace – gesta, vokalizaci, výrazy
tváře a řeč těla. Symbolickou komunikací rozumíme slova,
znakovou řeč a další obvyklá gesta, jako např. kývání hlavou pro
vyjádření souhlasu.
Calculator (2002) popsal rozsah před-symbolických forem
chování u devíti dětí s AS ve věku 3 až 10 let. Jejich komunikační
dovednosti byly na úrovni 6 až 12 měsíců s výjimkou jednoho
dítěte, které vykazovalo schopnosti na úrovni 12–18 měsíců.
Žádné z dětí nemělo funkční řeč. Každé z těchto dětí používalo
od tří do devíti různých gest a vokalizaci (sahání na požadovaný
předmět, vedení dospělého k předmětu, přiblížení se k jiné
osobě pro připoutání pozornosti, fyzické oddálení se od
nepříjemné události, ukázání a předání předmětu, pohybování
hlavou ve smyslu ano nebo ne, oční kontakt, výrazy tváře
a používání vokalizace k vyjádření emocí, upoutání pozornosti,
upozornění na potřeby nebo požadavky).
Didden et al. (2004) provedli rozsáhlý výzkum komunikace
u 108 osob s AS a 117 osob s těžkou a hlubokou mentální
retardací z jiných příčin. Rodiče a pečovatelé vyplnili dotazník
Verbal Behavior Assessment Scale, který zjišťuje, zda a jak
vyjadřuje

osoba

rané

formy

komunikace.

Těmi

jsou

(a) vyjádření požadavku nebo odmítnutí, (b) pojmenování
a sdělení, (c) napodobování zvuků. U osob s AS bylo zjištěno, že
nejvíce vyvinuté byly dovednosti vyjadřující požadavek, méně
vyvinuté

sdělování

a

nejméně

vyvinuto

bylo

hlasové

napodobování.
Vzhledem k tomu, že výzkum v roce 2004 byl zaměřen pouze na
rozlišení tří druhů komunikace, provedli Didden et al. v roce
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2009 nový, rozsáhlejší výzkum. Tentokrát 79 rodičů dětí s AS
vyplňovalo

dotazník

IPCA

(Inventory

of

Potential

Communication Acts). Dotazník je zaměřen na zjištění
před-symbolických forem komunikace a jejich funkce.
Přehled forem komunikace zahrnutých v dotazníku IPCA:
typ projevu

chování během projevu

vokalizace

zvuk/hluk, křik, bručení, pláč/kňourání, smích

pohyby těla

přiblížení, vzdálení, napětí těla/rukou, kroucení, změna
polohy, sahání/dotek, tlačení/tahání, ukazování

výrazy tváře

špulení rtů, upřený pohled, otevření očí, zavření očí,
přesměrování pohledu, odvrácení pohledu,
nasměrování pohledu

dýchání

rychlé, pomalé, zadržení dechu, povzdech, fouknutí

problémové chování

agrese, záchvat vzteku, sebepoškozování, ničení
předmětů

stereotypní pohyby

mávání rukama, třesení rukou, houpání těla, třesení
hlavou

symbolické formy

mluvení, znakování, kývání hlavou, pohled očí,
obrázková tabule

Většina rodičů uvedla formy komunikace, jako oční kontakt,
dotek osoby nebo předmětu, přiblížení se, vedení jiné osoby za
ruku a vokalizace. U mnoha z těchto dětí rodiče uvedli chování,
které patří do popisu onemocnění – smích a mávání rukama.
Děti zřídka používaly řeč a přibližně 30 % používalo
alternativní komunikaci. Rozdíl byl mezi příčinami onemocnění.
Děti s uniparentální disomií měly mnohem více rozvinutou
komunikaci než děti s delecí. Zjištěné formy komunikace měly
10 různých funkcí (viz tabulka). Např. žádost o předmět
vyjadřovaly tak, že se po něm natahovaly, dotýkaly se jej, vzaly
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si ho, přiblížily se k němu, dívaly se na něj nebo vydávaly různé
zvuky. Jedna forma komunikace měla také různé funkce. Např.
oční kontakt používalo 84 % dětí z různých důvodů – jako
projev sociálního chování (pozdrav jiné osobě, reakce na
jméno), jako žádost o předmět, žádost o informaci a upoutání
pozornosti.
Funkce komunikace podle IPCA:
funkce komunikace

popis/příklad

sociální konvence

Vyjádří pozdrav, rozloučí se, reaguje na své jméno?

upoutání pozornosti

Chce upoutat pozornost, hledá pohodlí nebo se chce
předvést?

odmítnutí/protest

Jak se zachová, když je vyrušeno ze své činnosti, je
nuceno dělat to, co nechce, je mu odebrána oblíbená
hračka či odebráno jídlo nebo s ním dospělý přeruší
interakci?

žádost o předmět

Jak dá najevo, že chce hračku, TV/hudbu, něco k jídlu
nebo něco jiného?

žádost o akci

Jak dá najevo, že potřebuje pomoc?

žádost o informaci

Jak dá najevo, že potřebuje vysvětlení nebo informaci
o něčem?

sdílení

Jak dá najevo, že je šťastné, nešťastné, unavené,
vystrašené nebo překvapené?

rozhodování

Jak se rozhodne mezi dvěma předměty či aktivitami?

odpověď

Jak reaguje, když s ním někdo mluví, něco sděluje.
Odpoví na otázku?

imitace

Jak napodobí něčí řeč, pohyby hlavou ano nebo ne,
ukazování nebo pokrčení ramen?
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Nácvik AAK
Na základě uvedených výzkumů lze většinu osob s AS definovat
jako začátečníky v komunikaci podle Beukelmana & Mirendy
(2013). Obecně jejich receptivní a expresivní dovednosti
dosahují vývojové úrovně do dvou let věku.
K

efektivnímu nastavení komunikace potřebujeme znát

u začátečníka v komunikaci existující formy před-symbolické
komunikace a jejich funkce. Na základě zjištěných údajů lze
nastavit nácvik komunikace. Můžeme buď zvýšit efektivitu
existujících prvků komunikace, nebo začít se zaváděním
symbolické komunikace bez pomůcek (gesta, znaky) nebo
s pomůckami (fotografie, obrázky, předměty, elektronická
zařízení).
Než začneme s nácvikem alternativní komunikace, potřebujeme
nejprve u dítěte
§

znát vývojovou úroveň receptivní a expresivní komunikace,

§

zdokumentovat komunikační dovednosti a nedostatky,

§

vytvořit

seznam

existujících

forem

a

funkcí

před-

symbolické komunikace.
S nácvikem AAK můžeme začít, pokud jsme nalezli alespoň
jedno chování odpovídající před-symbolické komunikaci.
Calculator (2015) uvádí, že není potřeba čekat, až se některé
kognitivní schopnosti vyvinou, abychom mohli začít s nácvikem
AAK. V každém případě musí nácvik AAK vycházet z dovedností,
vývojové úrovně a možností konkrétní osoby. Musí být také
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přesně nastaven na její potřeby, preference a dovednosti, aby
byl nácvik přijatelný a úspěšný.
Základní principy nácviku popsali Foxx & Gregorich (1980) jako
„Berte to, co žák dává”. Znamená to využít již existující
komunikační chování a stavět na něm.
Každou před-symbolickou komunikaci můžeme pomocí nácviku
AAK upevnit, rozšířit nebo nahradit. Sigafoos et al. (2006) tyto
způsoby popisují jako vysvětlující, rozšiřující nebo nahrazující.
Vysvětlující způsob slouží k lepšímu pochopení stávajících
forem před-symbolické komunikace. Nejprve pozorujeme dítě
v určitých situacích, sledujeme, jak a proč se chová určitým
způsobem. Následně vytvoříme komunikační slovník, kde toto
chování popíšeme.
Příklad komunikačního slovníku:
popis chování kontext situace význam

jak reagovat

natahuje
ruce

Reagovat slovně: „Aha, ty chceš,
abych k tobě přišel.“ Přijít k němu
a strávit společně chvíli nějakou
příjemnou činností.

když
sedí sám

chce
pozornost

Posledním krokem je konzultace komunikačního slovníku
s komunikačními partnery – rodiči, učiteli ve škole, s cílem
zhodnotit, případně upravit slovník a ujistit se, že je pro
všechny srozumitelný. Hlavním cílem je větší srozumitelnost
sdělení pomocí již existujících forem komunikace.
Rozšiřující

způsob

páruje

existující

před-symbolickou

komunikaci s více srozumitelnou symbolickou komunikací.
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Hlavním důvodem je zjednodušit komunikačním partnerům
rozpoznání a pochopení významu určitého chování. Tento
způsob se provádí ve čtyřech krocích. Prvním krokem je
rozpoznání

existujících

forem

komunikace

a

vytvoření

komunikačního slovníku. Druhým krokem je výběr komunikace,
která bude ke stávajícímu chování přidána. Třetím krokem je
nácvik rozšiřující komunikace. Při každém stávajícím chování
bude instruktor vyzývat/pomáhat k provedení také nové
rozšiřující

formy

komunikace,

následně

zareaguje

požadovaným způsobem dle komunikačního slovníku. Čtvrtým
krokem je po úspěšných pokusech postupné snižování výzev
a pomoci pro větší samostatnost dítěte.
Nahrazující způsob slouží k odstranění stávající formy
komunikace a nahrazení novou komunikací. Nejčastěji se tento
způsob používá v případě problémového chování. Didden et al.
(2009) uvádí, že 13–28 % ze 79 osob s AS v jejich výzkumu
používalo

sebepoškozování

nebo

agresi

jako

vyjádření

odmítnutí nebo protestu.
Nahrazující způsob lze používat také v případě, kdy chceme
zavést více sofistikovanou formu komunikace, která pomůže
rozšířit okruh komunikačních partnerů. Reiche et al. (1991)
uvádí, že i začátečníci v komunikaci jsou schopni používat AAK
včetně elektronických zařízení, pokud u nich najdeme alespoň
jednu funkci komunikace, kterou vyjadřují, a alespoň jedno
odpovídající chování, které by mohlo být pro tuto funkci
použito. Například ukazování prstem na požadovaný předmět
může být nahrazeno ukazováním obrázku tohoto předmětu na
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komunikačním zařízení s hlasovým výstupem (komunikátoru,
tabletu).
Radstaake et al. (2012) se zaměřili na odstranění problémového
chování (bití, štípání, tahání za vlasy, házení předmětů)
užíváním obrázkové komunikace. Výzkumu se zúčastnily
4 osoby s AS ve věku 5, 5, 6 a 18 let. Během výzkumu
problémové chování ustoupilo. Druhou studii provedli
Radstaake et al. (2013) se třemi dětmi, které vykazovaly
problémové chování, jako sebepoškozování, bití a kopání jiných
osob. Toto chování bylo formou komunikace k vyjádření
odmítnutí, protestu nebo žádosti oblíbeného předmětu. Místo
problémového chování měly děti komunikovat buď pomocí
předmětu, nebo výběrem symbolu na elektronickém zařízení.
Výsledkem bylo snížení problémového chování a zlepšení nové
formy komunikace.

Rozšířená přirozená gesta (ENG)
Osoby s AS nemluví, proto je jedna z možností komunikace
používání gest. Vzhledem k mentální retardaci a omezení
v jemné motorice nelze doporučit použití běžného znakového
jazyka. Ten je velmi obsáhlý a vyžaduje velmi precizní
provedení. U nás se většinou nahrazuje Makatonem, který lze
popsat jako zjednodušenou formu znakového jazyka. Makaton
obsahuje přibližně 300 základních znaků. Gesta jsou vytvořena
tak, aby byla co nejvíce srozumitelná i laikovi, který tento
systém nezná. Lze jej také dle potřeby rozšířit o vlastní gesta,
která si můžete vytvořit sami.
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Calculator (2015) ve své knize představuje vlastní systém
komunikace pomocí gest, který má původní anglický název
The Enhanced Natural Gestures (ENG). Při tvorbě tohoto
systému komunikace spolupracoval s rodinami devíti dětí s AS.
Systém vytvářel během let 2002 až 2014, kdy proběhly tři
hlavní revize pomocí zpětných vazeb od 156 osob – rodičů
a profesionálů, kteří se systémem pracovali v domácnostech,
školách a na dalších místech.
Systém ENG je určen osobám s AS, které:
§

vykazují záměrné chování nebo dělají něco s jasným
záměrem,

§

nejsou dostatečně schopny efektivně komunikovat v určité
situaci,

§

je pro ně problematické používat běžné znaky kvůli
kognitivnímu, motorickému nebo jinému omezení,

§

preferují formu komunikace bez pomůcek se sklony
k používání přirozených gest.

Přirozená

gesta

jsou

obecně srozumitelná. Mohou

být

mezinárodní nebo místní, vždy se jedná o chování obecně
známé a srozumitelné. Pro lepší pochopení uvádíme pár
příkladů:
§

dítě chytí rodiče za ruku a položí ji na balíček bonbónů,
protože chce pomoci s jeho otevřením,

§

ukazuje prstem na předmět, protože jej chce a nedosáhne
na něj,
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§

podává rodiči lahev s pitím, protože potřebuje pomoci
s jejím otevřením,

§

sedí na zemi a natahuje ruce, protože potřebuje pomoci
s postavením,

§

plácá rukou na volnou židli vedle sebe, protože chce, aby si
tam rodič sedl.

Gesta ENG by měla splňovat tyto podmínky:
§

jsou vždy záměrná,

§

vychází z chování, které už osoba vykazuje,

§

mohou se u jednotlivých osob lišit,

§

jsou součástí širšího systému AAK, který může zahrnovat
i jiné formy – např. předmětovou komunikaci, hlasový
projev, využití elektronických zařízení apod.

ENG jsou pro osoby s AS zvládnutelná vzhledem k jejich
komunikačním,

mentálním

a

pohybovým

schopnostem

a vytvoří z nich prostředek funkční komunikace.
Například dítě umí prstem ťuknout na tlačítko na ovladači TV,
aby změnilo program. Jako ENG bude používat stejné gesto
(ťuknutí prstem jedné ruky na dlaň druhé), když bude chtít
zapnout TV a ovladač nebude mít k dispozici.
Každé nové gesto se ověřuje z hlediska srozumitelnosti. Ukáže
se třem osobám, které tato gesta ani kontext neznají. Je
přijatelné pouze v případě, že jej správně pochopí alespoň dva
z nich. Nácvik ENG je ideální praktikovat každý den, každé gesto
alespoň pětkrát denně.
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Vytvoření týmu
Na nácviku ENG by se mělo podílet více osob, aby byla
návaznost mezi různými komunikačními partnery, místy
a situacemi. Ideální je zapojit osoby, které jsou s dítětem
v běžném kontaktu – rodiče, sourozenci, učitelé ve školce, škole
nebo jiném zařízení, asistenti apod. Tým by měl mít jednoho
koordinátora, který zajistí výměnu informací mezi členy týmu
na různých místech.
Popis typů komunikace a jejich úspěšnosti
Aby bylo možné rozhodnout, zda je pro dítě vhodné začít
s nácvikem ENG, potřebujeme znát jeho současné formy
komunikace a jejich úspěšnost. Několik dní věnujeme jen
pozorování a zaznamenáváme, jak často používá gesta,
vokalizaci nebo další druhy komunikace. U každého typu
komunikace

také

zaznamenáváme,

jaká

byla

odezva

u komunikačních partnerů. Bylo pochopeno? Dostalo to, co
chtělo? Nastala správná reakce? Je některá forma komunikace
efektivnější a úspěšnější než jiné?
Zjištěné poznatky zaznamenáme do následujících dvou tabulek.
Data z nich pomohou určit, zda je pro dítě vhodný nácvik ENG.
Pokud je komunikace efektivní ve všech pěti oblastech
hodnocení, nemusí být pro dítě nácvik ENG vhodný. Jednoduše
řečeno – nemusí být co zlepšovat. Systém ENG má pomoci
nastavit

lepší,

komunikaci.

kvalitnější,

rychlejší

a srozumitelnější
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často

stále

množství
sdělení

srozumitelnost

příležitostně

zřídka

metoda
komunikace
slova
hlasový projev beze slov
přirozená gesta
fyzická manipulace
obrázková komunikace
komunikační kniha, tabulka, obrázky
nejpoužívanější elektronické zařízení
druhé nejpoužívanější elektronické zařízení
znakový jazyk
jiné metody komunikace

nikdy

Jak často osoba používá různé typy komunikace:

proveditelnost

hodnocené
aspekty
komunikace
slova
hlasový projev beze slov
přirozená gesta
fyzická manipulace
obrázková komunikace
komunikační kniha, tabulka, obrázky
nejpoužívanější elektronické zařízení
druhé nejpoužívanější elektronické zařízení
znakový jazyk
jiné metody komunikace

efektivita

1 = velmi špatný
2 = špatný
3 = neutrální
4 = dobrý
5 = velmi dobrý

přijatelnost

Hodnocení úspěšnosti používání typů komunikace:

Přijatelnost je hodnocena z hlediska místních kulturních
a společenských pravidel. Ukazování, zvedání předmětu, pohled
očí, ukázání obrázku nebo symbolu, to všechno je přijatelné
chování a dá se pozorovat i u jiných osob v okolí. Naopak
nepřijatelné chování porušuje sociální a kulturní normy a není
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tolerováno v rámci společnosti. Nejčastěji se jedná o formu
problémového chování.
Efektivita znamená výsledek určité komunikace. Pokud dítě
o něco žádá, dostane to? Pokud něčemu nerozumí, dostane se
mu vysvětlení? Pokud něco nechce, je to odstraněno?
Proveditelnost je hodnocena z hlediska rychlosti, s jakou jsou
zprávy sdělovány, a množství úsilí vynaloženého osobou
a komunikačními

partnery.

Dítě

může

rychle

ukazovat

jednoduché gesto, ale pokud mu ostatní nerozumí, bude jej
opakovat neustále a bez výsledku. Důležité jsou možnosti každé
osoby. Vždy je nutné zohlednit pohybové a mentální schopnosti
jedince.
Množství sdělení znamená, kolik slov, frází nebo témat lze
určitým druhem komunikace obsáhnout. Např. na tabletu lze
využít komunikační program a opatřit jej mnoha obrázky, slovy,
fotkami, slovník lze pravidelně upravovat dle potřeby. Naopak
gesta se musí dítě naučit a mají jen omezený význam.
Srozumitelnost

musí

být

splněna

u

všech

skupin

komunikačních partnerů – rodina, blízké osoby, personál ve
škole nebo jiném zařízení, známé a cizí osoby. Zde může být
výhodou např. používání tabletu s hlasovým výstupem.
Určení vhodných situací pro nácvik ENG
Nyní je potřeba najít tři situace doma, ve škole nebo na jiných
místech, kde bude vhodné začít s nácvikem ENG. Měly by to být
situace, ve kterých bude pro dítě zajímavé a přínosné naučit se
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novou formu komunikace. Situace by měly splňovat tyto
podmínky:
§

Vyskytují se často. Nejlépe několikrát denně, případně
několikrát týdně v souvislosti s důležitou a oblíbenou
činností.

§

Poskytují příležitost k interakci s dítětem.

§

Jsou pro dítě oblíbené a budou motivovat ke komunikaci.

§

Dítě bude profitovat z efektivnější formy komunikace.

Takovými situacemi doma mohou být např. návrat ze školy,
plavání, příprava před usnutím, koupání, jídlo, prohlížení
knížky, příprava jídla, používání tabletu ve volném čase, účast
na různých akcích. V rámci školy např. svačina, oběd, vycházka,
společná činnost apod.
Výběr ENG
Je potřeba pro vybrané situace najít vhodná ENG. Měla by být
společensky přijatelná, jednoduše proveditelná a maximálně
srozumitelná. Mohou být úplně nová nebo vycházet ze stávající
komunikace dítěte. V každém případě by měla splňovat všech
pět aspektů komunikace uvedených výše. Vybraná ENG je nutné
ještě ověřit z hlediska srozumitelnosti. Vybereme tři nezávislé
osoby a ukážeme jim nové ENG. Pokud alespoň dvě osoby
význam ENG pochopí, je vhodné k nácviku. Všechna zvolená
ENG si popíšeme do tabulky. Pro každou situaci mohou být dvě
ENG. Celkem tedy máme 3 situace a pro ně 6 ENG.
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Nová ENG vybraná pro každou situaci:

název

popis ENG
jak vypadá, pohyb,
gesto,…

význam ENG
co ENG vyjadřuje
a znamená

situace 1: (název)
ENG 1: (název)
ENG 2: (název)
situace 2:
ENG 3:
ENG 4:
situace 3:
ENG 5:
ENG 6:

Nácvik ENG
Nyní máme stanoveny situace a konkrétní ENG, která v nich
budou používána. Nastal čas zahrnout je do každodenní praxe.
Pokaždé, když nastane jedna ze stanovených situací, bude v ní
použito zvolené ENG. Nejprve necháme dítěti prostor, aby jej
provedlo spontánně. Pokud se tak nestane, slovně jej
pobídneme. Pokud se tak nestane, provedeme nácvik pomocí
žádání (orig. Mand) nebo tvarování (orig. Molding-Shaping). Je
výhodné situace a příslušná ENG nahrát na video pro vzájemné
sdílení mezi členy týmu a případnou kontrolu správného
použití.
Spontánní používání znamená, že osoba použije gesto bez
předchozí instrukce, jen na základně vlastní potřeby nebo
požadavku. Pak je nutné na toto gesto reagovat, aby bylo
posíleno a dále používáno. Např. dítě si ukáže prstem na
oblíbenou hračku, na kterou nedosáhne – zareagujeme např.
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slovy „Aha, ty chceš svoji hračku. Tady ji máš,” a hračku dítěti
podáme. Důležité je dodržet pravidlo akce – reakce. Dítě se nám
snaží něco sdělit, my reagujeme. Jen v takovém případě se jedná
o funkční komunikaci.
Žádání s časovou prodlevou (mand – termín používaný v ABA
terapii, zkratka slova demand – požadovat) používáme
v případě, kdy dítě nechce nebo ještě neumí gesto používat
spontánně. K použití gesta jej vyzýváme otázkou „Co chceš?”.
Velmi dobře to funguje v situacích, kdy dítě chce nějaký
předmět nebo očekává výsledek, událost. Aby požadovaný
předmět nebo činnost dostalo, musí si o něj říct. Každý takový
pokus musí mít během nácviku pozitivní výsledek – dítě
dostane to, co chce. Jen tak bude motivováno gesto používat.
Postup:
§

Využijeme situaci, která je dítěti známá a z níž očekává
konkrétní výsledek (předmět, jídlo, činnost). Tentokrát však
odložíme výsledek o 3–5 sekund a čekáme, jestli nám dítě
ukáže požadované gesto. Pokud dítě gesto ukáže, obdrží
výsledek

a

je

pochváleno.

Pokud

ne,

přecházíme

k následujícímu kroku.
§

Vyzveme dítě k ukázání gesta, např. řekneme „Ukaž mi, co
chceš!”, a opět vyčkáme 3–5 sekund. Pokud dítě v tomto
čase ukáže požadované gesto, obdrží výsledek a je
pochváleno. Pokud ne, přecházíme k dalšímu kroku.

§

Ukážeme požadované gesto a vyčkáme znovu 3–5 sekund,
abychom dítěti poskytli čas reagovat a gesto ukázat. Pokud
dítě gesto ukáže, je pochváleno, obdrží výsledek a my ještě
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jednou

zopakujeme

požadované

gesto.

Pokud

ne,

pokračujeme dalším krokem.
§

Vyzveme dítě k ukázání gesta, nejprve částečnou asistencí –
poklepeme dítěti na ruku, nasměrujeme ho k provedení
gesta. Pokud gesto neprovede, pomůžeme mu plnou
asistencí – vedeme jeho ruce a pomůžeme mu gesto provést.
Poté dítě obdrží výsledek a je pochváleno. Tím nácvik končí.

Tvarování bylo původně vytvořeno k učení znakování pro
osoby s mentálním postižením. Znaky vychází z dovedností,
které osoba zvládá. Např. dítě se umí napít z hrníčku, když ho
drží oběma rukama. Jako znak pro pití může být stejný pohyb
bez hrníčku.
Postup:
§

Začíná se modelováním (molding). S plnou asistencí
provedeme s dítětem požadovanou činnost. Např. dáme mu
do rukou hrníček a provedeme pohyb jako při pití.

§

Následuje tvarování (shaping). Dokud má dítě předmět
v ruce, odebereme jej a současně držíme původní tvar
rukou tak, jako by předmět stále držely. Nyní čekáme, jestli
dítě provede činnost i bez předmětu. Pokud ano, dítě
pochválíme a dáme mu předmět. Např. pokud se „napije”
i bez hrníčku, dostane hrníček s oblíbeným nápojem. Pokud
dítě činnost bez předmětu neprovede, pokračujeme dalším
krokem.

§

Zopakujeme modelování a tvarování z prvního a druhého
kroku. Pokud dítě činnost bez předmětu provede, je
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pochváleno

a

dostane

předmět.

Pokud

neprovede,

pokračujeme dalším krokem.
§

Za plné asistence provedeme s dítětem činnost bez
předmětu. Dítě pochválíme a dostane předmět.

Nácvik ENG je součástí denních aktivit. Aby bylo možné
sledovat úspěšnost nácviku, každý pokus je zaznamenán do
jednoduché tabulky. Každé ENG by mělo být provedeno ideálně
5x denně.
Záznam provedení ENG během situace:
datum:

pozorovatel:

situace:

instruktor:
provedení
spontánně

po vyzvání

během
žádání

během
tvarování

ENG
(název)
ENG
(název)

Každé provedení ENG zaznamenáme čárkou u konkrétního
provedení.
Celý nácvik se provádí pod dozorem odborníka na AAK. Je s ním
konzultován výběr situací, gest a pak pravidelně i průběh
nácviku. Nácvik trvá zpravidla 9–10 týdnů a je konzultován
přibližně v intervalu 2 týdnů.
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Zhodnocení úspěšnost nácviku ENG
Po prvním období nácviku je za účasti všech členů týmu
zhodnocen průběh a výsledek nácviku. Na základě výsledků se
tým rozhodne o dalším postupu – jestli v nácviku pokračovat
a jak jej případně upravit. Zhodnocení se provádí pomocí
následujícího formuláře.
Jak přijatelný je pro vás nácvik ENG?
ne moc přijatelný
neutrální

velmi přijatelný

komentář

Jak efektivní byl dosud tento program pro osobu?
ne moc efektivní
neutrální
velmi efektivní

komentář

Jak efektivní by mohl být tento program pro osobu v budoucnu?
ne moc efektivní
neutrální
velmi efektivní

komentář

Jak moc jste ochotni podílet se dále na tomto programu?
ne moc ochotni
neutrální
velmi ochotni

komentář

Jak je podle vás tento program přínosný pro osobu?
ne moc přínosný
neutrální
velmi přínosný

komentář

Jaké by mohly být nevýhody pokračování v tomto programu?
spíše žádné
neutrální
spíše velké

komentář

Jaká je pravděpodobnost, že ENG přinesou trvalé zlepšení v běžné komunikaci?
spíše žádné
neutrální
spíše velké
komentář

Kolik času je potřeba každý den pro nácvik ENG?
méně času
neutrální
více času

komentář
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Jak rušivě působí na další osoby provádění nácviku?
ne moc rušivě
neutrální
velmi rušivě

komentář

Jaké pravděpodobné nežádoucí účinky mohou být způsobeny nácvikem ENG?
spíše žádné
neutrální
spíše velké
komentář

Jak efektivní by mohl být nácvik při současném používání doma, ve škole
a kdekoliv jinde?
ne moc efektivní
neutrální
velmi efektivní
komentář

Jak moc jste ochotni změnit denní rutinu kvůli provádění nácviku?
ne moc ochotni
neutrální
velmi ochotni

komentář

Jak složité by pro vás bylo naučit i další pečující osoby používat tuto formu
komunikace?
ne moc složité
neutrální
velmi složité
komentář

Byly některé aspekty nácviku obtížné a navrhujete je změnit?

Byly některé aspekty nácviku přínosné?

Jak se dařil/nedařil nácvik?
ve škole
doma

jinde

Jak velkou roli bude hrát nácvik ENG v budoucím nácviku komunikace u této
osoby?
ve škole
doma
jinde

Jaké nápady pro případné zlepšení nácviku ENG máte?
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Výsledky výzkumu 2016
2 osoby používají konkrétní slova, 15 osob slabiky (baba,
mama, ...), z nich 8 osob funkčně (s významem), 6 nevydává
žádné slabiky.
Většina (18) komunikuje pohledem, sleduje požadovaný
předmět a tím vyjadřuje zájem. 16 osob používá ke komunikaci
gesta, 10 ukazuje na požadovaný objekt. 5 používá obrázkovou
komunikaci (fotky, piktogramy, ...).
V rámci komunikace nejčastěji žádají o jídlo (15), oblíbenou
hračku, předmět nebo aktivitu (12), některé dokáží oznámit
potřebu na WC (2).
Svou

žádost

nejčastěji

vyjadřují

odvedením

rodiče

k požadované věci nebo na konkrétní místo, dále ukazováním,
máváním rukama, vydáváním zvuků nebo prostřednictvím
alternativní komunikace.
Nelibost projevují nejčastěji hlasem (křik, pláč, „brblání“), dále
změnou chování (odvrácení, odstrkování), 2 osoby dokáží
nesouhlas vyjádřit gestem „NE“.
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Pohyb
Markéta Mikuláčková
Hana Křivánková

Narušení pohybu a rovnováhy je jedno z diagnostických kritérií
AS spolu s třesem a ataxií (nesouměrnost pohybů a špatná
koordinace) (Williams et al., 2006). V raném dětství se může
objevovat hypotonie (nižší svalové napětí) a omezené
spontánní pohyby. Kolem 4.–6. měsíce věku se začínají
objevovat hyperkinetické pohyby trupu a končetin, během
prvních šesti měsíců může být přítomen neklid nebo záchvěvy
(Fryburg et al., 1991). Narušení pohybu je často nepravidelné
v rozmezí od mírných záškubů po nekoordinované pohyby,
které brání chůzi, krmení nebo uchopení předmětů.
Poruchy motoriky se liší podle genetické příčiny. U osob
s uniparentální disomií nebo imprintingem jsou poruchy
motoriky menší než u osob s delecí nebo mutací genu UBE3A
(Dan et al., 2000; Clayton-Smith, 2001).
Beckung et al. (2004) zjišťovali vývojovou úroveň u 33 osob
s AS ve věku 18 měsíců až 23 let. Úroveň hrubé motoriky byla
8–60 měsíců, jemná motorika v rozmezí 6–60 měsíců. Sed se
objevuje během druhého roku, lezení po čtyřech kolem 18–24
měsíců.
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Samostatná chůze se objevuje kolem 3.–4. roku věku (Zori et al.,
1992). Malá část dětí s AS (max. 10 %) nezačne chodit vůbec.
U dětí s menší poruchou hybnosti je chůze téměř normální,
objevovat se může pouze chůze po špičkách a tendence
k naklánění. Při běhu se zvyšuje předklon a paže jsou zvednuty.
Rovnováha a koordinace nejsou narušeny. Větší porucha
hybnosti se projevuje velmi tuhou chůzí připomínající robota
nebo vratkými a trhanými pohyby. Mohou „ztuhnout“ nebo
působí při stání úzkostně. Chůze je široká, nohy ploché
a vytočené ven. Při chůzi jsou typická pokrčená ramena, ohnuté
lokty a ruce otočené dolů, dítě připomíná loutku vedenou za
provázky (Clayton-Smith & Pembrey, 1992). K přesunu na delší
vzdálenosti nebo při delším pobytu mimo domov jsou obvykle
využívány kompenzační pomůcky, jako zdravotní kočár,
mechanický vozík, vozíky za kolo, upravená jízdní kola.
Obličejové svaly jsou obvykle ochablé, ústa bývají velmi často
otevřená. Pohyby jazyka jsou omezené. Časté slinění není
způsobeno

zvýšenou

produkcí

slin,

ale

nedostatečným

polykáním a téměř neustále otevřenými ústy. Slinění se zvyšuje
během soustředění, zvláště při manipulaci s předměty. Kousání
může být nedostatečné zvláště u mladších osob, polykání
většinou nezpůsobuje obtíže. Zlozvykem může být skřípání
zuby nebo vyplazování jazyka.
Obvyklé jsou stereotypní bezúčelné pohyby rukou, nejčastěji
mávání rukama. Walz a Baranek (2006) uvádějí mávání rukama
u 74 % osob, tento údaj vyplynul ze studií 68 osob ve věku 1–22
let a 340 osob ve věku 3–22 let. Z komparativní studie
provedené na dětech a dospívajících (68 s AS, 91 s Downovým
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syndromem, 28 s Prader-Willi syndromem a 24 s nespecifickou
mentální retardací) vyplynulo výrazně častější mávání rukama
u osob s AS v porovnání s ostatními.
Během manipulace je postavení rukou obvykle normální.
Manipulace může být narušována třesem, který se vyskytuje
poměrně často (Beckung et al., 2004).
Během dospívání se snižuje hyperaktivita a může se snížit
hybnost. Častá je neochota cvičit, u některých se může projevit
nadváha. U těchto osob se může objevit progresivní skolióza
(zakřivení páteře) přibližně od 10 let věku (Clayton-Smith,
2001). Spasticita a omezená hybnost může způsobit deformace
v oblasti boků, kolen a kotníků. Důsledkem je ještě větší
omezení hybnosti.

Terapie
Opoždění v psychomotorickém vývoji se začíná projevovat
kolem

6.

měsíce

věku,

obvyklým

řešením

je

využití

fyzioterapie. Nejčastější metody první volby jsou Vojtova
metoda a Bobath koncept.
Vojtova metoda vychází z poznatků o optimálním vývoji dítěte
do jednoho roku života. Terapeut se snaží nastavením dítěte do
předem daných poloh a stimulací určitých bodů na těle, tzv.
spoušťových zón, vyvolat ideální pohybové vzory, které jsou
u dítěte narušeny nebo zcela chybí. Tato metoda se nazývá
reflexní lokomoce (reflexní = bez vlastního úsilí pacienta;
lokomoce = pohyb vpřed). Nejčastější pohybové vzory jsou
reflexní plazení a reflexní otáčení, kdy se využívají jednotlivé
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svalové souhry přítomné v těchto pohybech. Terapie se provádí
zpravidla 4–5krát denně, dobu stimulace určí fyzioterapeut.
Vojtovu metodu je možno provádět u dětí v podstatě od
narození, jakmile je zjištěn nějaký problém ve vývoji.
Nevyžaduje vědomou spolupráci pacienta, proto je možné ji
aplikovat i u velmi malých dětí, které ještě nerozumí
terapeutovým pokynům (Kristková, 2015b).
Bobath koncept vychází z nejnovějších neurofyziologických
poznatků o vývoji motoriky dítěte, bývá někdy označován jako
neurovývojová léčba (Neurodevelopmental Treatment – NDT).
Vznikl jako nový přístup hodnocení a terapie pacientů
s neurologickými poruchami hybnosti, především dětí s dětskou
mozkovou obrnou a pacientů po cévních mozkových příhodách.
Využívá se vlastní aktivity dítěte, kterou terapeut svým
vedením modifikuje – za použití specifických technik dítěti
umožňuje prožití normálního pohybu. Tyto techniky mají
především optimalizovat svalové napětí pacienta a umožnit
dítěti provést pohyb co nejekonomičtěji, bez nežádoucího úsilí
a patologických kompenzačních vzorů. Terapeut neprovádí
pohyb za dítě, pouze mu nabízí možnost získat novou
senzomotorickou zkušenost a naučit se tak další pohybovou
dovednost. Terapie je zaměřena na pohybové aktivity, které se
vyskytují v běžném denním životě. Cílem terapie není jen
dosažení nebo zkvalitnění určitých pohybových vzorů, ale
hlavně větší a kvalitnější spoluúčast dítěte v aktivitách
každodenního života (Kristková, 2015a).
Dalšími rehabilitačními metodami jsou Synergická reflexní
terapie, míčkování, Kabatova metoda, bazální programy dle
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Čápové, cvičení V. Sherborne, polohování, masáže, vodoléčba
a další. Vhodným doplňkem k rehabilitaci jsou různé stimulační
techniky, jako bazální stimulace, senzorická integrace Ayersové,
ergoterapie,

hipoterapie,

canisterapie,

arteterapie,

muzikoterapie, tanečně–pohybová terapie apod.
Lázeňská péče je vhodným doplňkem k pravidelné rehabilitaci.
Jedná se o intenzivní terapii zaměřenou nejen na pohyb, ale
také na rozvoj dalších problematických oblastí – porozumění,
základních dovedností, uvolnění a dalších. Rehabilitační
programy pro děti v rámci lázeňského pobytu (Poskytované
procedury pro děti, 2016):
§

Léčebná tělesná výchova (LTV) – nejdůležitější součást
léčebného plánu, zahrnuje individuální LTV (Vojtova
reflexní lokomoce, Bobath koncept, metoda Schrothové,
sensomotorika dle Jandy a Vávrové, kabatovská stimulace,
mobilizace, měkké techniky, míčkování. Při terapii jsou
využívány

míče,

balanční

plošiny,

TerapiMaster,

posturomed, propriomed, rotopedy, motomed, elektrické
chodníky, cvičební pryžové pásy a další), skupinovou LTV,
polohování a hipoterapii.
§

Fyzikální terapie – využívá působení fyzikálních vlastností
na

lidský

organismus

(horké

zábaly,

elektroléčba,

elektrostimulace, galvanoterapie, magnetoterapie, masáže
apod.).
§

Balneoterapie – léčba založená na využití termální vody
(vířivá koupel, perličková koupel, plavání a cvičení
v bazénu).
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§

Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy při
běžných denních činnostech. Dle možností pacienta probíhá
cílený nácvik nebo zdokonalení hrubé a jemné motoriky
rukou,

případně

nohou,

a

to

formou

výtvarných

a pracovních činností.
§

Doplňkové terapie se liší podle jednotlivých zařízení –
snoezelen,

interaktivní

snoezelen,

bazální

stimulace,

rezonanční lůžko, logopedie.
Lázeňská péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, žádost podává
praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře. Délka
lázeňského pobytu je 4–8 týdnů.
Neurorehabilitace je poměrně novou metodou, koncept
kinezioterapeutické individuální intervence zahrnující přípravu
měkkých tkání, kloubů, nervových struktur (neuromobilizace)
a nácvik jednotlivých úkonů hrubé motoriky s využitím
stimulačního TheraSuit obleku (stabilizačního obleku) a UEU
boxu. V terapii využívá polohy a pohybové projevy založené na
ontogenetickém vývoji dítěte, jako otáčení, opora o předloktí
v poloze na břiše, poloha na čtyřech, šikmý sed, dětský sed, sed
na patách, vysoký klek, nakročení, stoj, chůze do boku, chůze
vpřed a mnoho dalších. Vytvoření nového okruhu správných
informací je založeno na opakovaném cvičení konkrétního
pohybu. Počet opakovaných cvičení je u každého dítěte
individuální.

Naučené

schopnosti

zůstávají

po

skončení

rehabilitace zachovány. Speciální oblek výrazně zvyšuje
terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený
nervový systém. Díky tomu je nácvik pohybových aktivit
a terapie daleko jednodušší, plynulejší a vyžaduje méně úsilí.
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Oblek obsahuje systém podpůrných prvků, které jsou vzájemně
pospojovány elastickými pásky a prvky pro korekci dolních
končetin a trupu, držení hlavy v prostoru a dalších pohybových
funkcí. Princip účinku terapeutického obleku spočívá na cílené
korekci pohybů a držení těla pomocí nastavitelných opěrných
elementů.

To

vede

k

normalizaci

aferentních

podnětů

a k ovlivnění motorického centra ve smyslu obnovy porušených
funkcí. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny
nové, normalizované sekvence reflexů. To způsobuje adekvátní
terapeutický účinek na struktury centrálního nervového
systému, které jsou odpovědné za motoriku a schopnost
dorozumět se (Základní pilíře Klim-Therapy, 2013).

Eliška, 4 roky
Eliška podstoupila neurorehabilitaci se stabilizačním
oblečkem již třikrát, pokaždé udělala velký pokrok. Po
první terapii začala chodit s chodítkem, po druhé za ruku
a po třetí samostatně. Rodiče plánují čtvrtou terapii.
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Kazuistika fyzioterapie dítěte s AS
(Mgr. Mileta Hřebíková)

Daniel (7 let) chodil o velmi široké bázi cca 5 kroků samostatně,
jinak za ruku. Chůze byla nestabilní, s tendencí chůze po
špičkách, časté pády. Plochá noha, nášlap na mediální hrany
chodidel. Lokomoce po čtyřech byla realizována přískokem –
nebyla diferenciace dolních končetin. Dan byl výrazně
hypersenzitivní – „nenechal na sebe sáhnout“ – odstrkoval mě,
bránil se. Bukofaciální oblast: vyšší tonus v oblasti, nebyl ústní
uzávěr na podkladě hypertonie, těžká salivace (výrazné slinění),
v obličeji hypersenzitivita, zvýšený dávivý reflex, pil z láhve,
z hrníčku neuměl, byl krmen lžičkou, sám nabrat jídlo neuměl,
jídlo vyndával z úst, zkoumal je, patlal po stole.
Cíl fyzioterapie: Stabilizace trupu, zlepšení stereotypu chůze,
zmírnění salivace, snížení hypersenzitivity, úprava svalového
napětí v obličeji.
Terapeutický přístup: Při cvičení bylo nezbytné využít chvilky
pozornosti a zájmu, cvičení provádět po dílčích úsecích.
Všechny techniky jsem naučila maminku, která s Danem
pravidelně cvičila doma. Největší problém byla hypersenzitivita
– tedy nadměrná dráždivost na jakýkoliv stimul. Všechny
terapie jsou kontaktní, tudíž bylo třeba, aby Dan tento kontakt
toleroval.
Fyzioterapie: Nejprve jsem maminku naučila správný handling
– způsob zvedání, přenášení, přebalování atd. tak, aby byl

69 |
normalizovaný svalový tonus v inhibičních polohách. První
technika, kterou jsem zařadila, byla taktilní stimulace – jedná se
o dotykovou terapii, kdy je třeba zvolit adekvátní vstup, který je
dítě schopno tolerovat. Prováděním tahů po celém těle je
dodáván taktilní vstup pro centrální nervový systém – je to
jeden ze zdrojů informací z periferie, který je nutný pro řízení
pohybu. Tímto způsobem lze snížit i hypersenzitivitu dítěte.
Hypersenzitivita

v

obličeji

nám

bránila

v

jakýchkoliv

intervencích v bukofaciální oblasti. Další problém, který
ovlivňoval kvalitu chůze a stabilitu ve stoji, byly zkracující se
Achillovy šlachy, které se nám podařilo poměrně v krátké době
protáhnout. Po částečném snížení hypersenzitivity v obličeji
jsem přistoupila k terapii v bukofaciální oblasti. Jednalo se
o úpravu tonu a uvolňovací techniky pro kořen jazyka a terapii
salivace. Po nějaké době se hypersenzitivita upravila natolik, že
si Dan nechal vyčistit i zoubky. Zlepšila se mírně i slovní zásoba
a výslovnost.
K podpoře hrubé motoriky jsem využila balanční pomůcky:
velký míč a balanční čočku. Cvičení na míči má Dan velice rád
a je ochotný velice dobře spolupracovat. Na míči využívám
různé polohy: sed, polohu na břiše. Míč poskytuje dráždění
proprioceptorů a napomáhá zapojovat svaly do rovnovážných
reakcí, proto je výbornou pomůckou pro zlepšení stability trupu
a zapojení svalů do pohybových stereotypů. Dále jsme využívali
overball – to byla také velmi oblíbená hra a terapie zároveň.
Balanční čočku jsme používali hlavně ve vertikální poloze ke
stabilizaci kloubů dolních končetin a trupu. Dan s dopomocí na
čočku vylezl, stál na ní anebo ji přecházel.
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Výsledky terapie: U Dana došlo k celkovému zlepšení hrubé
motoriky, výrazně zlepšil stereotyp chůze. Chůze se stala
poměrně stabilní bez častých pádů a Dan může nyní chodit
s maminkou pěšky bez využití speciálního kočárku, který
využívali v době, kdy byl v chůzi velmi nestabilní. Během
terapie

došlo

ke

zlepšení

hypersenzitivity

a

potažmo

spolupráce a tolerance taktilního kontaktu. Salivace je zlepšena,
avšak jsou období, kdy Dan sliní více. Ve vývoji řeči udělal také
částečný pokrok.

Závěr
Fyzioterapie u dítěte s Angelmanovým syndromem je velice
náročná. Je třeba využít aktuálního zájmu a krátkodobé
pozornosti při cvičení. Na prvním místě v terapeutickém
přístupu je handling – tedy způsob zacházení s dítětem
v denních činnostech tak, aby působilo terapeuticky. Nejlépe
využitelné jsou bazální stimulace, cvičení na nestabilních
plochách a další běžné rehabilitační techniky, jako protahování
zkrácených svalů. V neposlední řadě je možné využít
bukofaciální reedukace k úpravě svalového napětí a citlivosti
v oblasti obličeje.
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Julie, 3 roky
Julinka má zdravou sestru – dvojče, a proto rodiče
rozpoznali rozdíl v motorickém vývoji velmi brzy. Odborné
cvičení pomocí Vojtovy metody začalo ve 4. měsíci. Po
jednom roce intenzivního cvičení se snížily reakce na tuto
metodu a přešlo se na cvičení dle Bobath konceptu
(ambulantně i doma) a další metody podle aktuální odezvy.
První intenzivní neurorehabilitace s využitím TheraSuit
metody následovala krátce po potvrzení diagnózy AS, když
bylo Julii rok a půl. Stejný 14denní program se opakoval
znovu za 2 měsíce. Ve dvou letech absolvovala měsíční
komplexní lázeňskou léčbu. Následovaly opět 14denní
intenzivní neurorehabilitace s využitím TheraSuit metody.
Ve 28 měsících začala Julie obcházet nábytek. První
samostatný krok bez opory udělala ve 2,5 letech. Aktuálně
ve svých 3 letech samostatně ujde několik metrů chůzí
o široké bázi. Intenzivním cvičením se daří zvyšovat
celkovou stabilitu (samostatný stoj, užší báze) a zvládat
nerovnosti terénu. Cílem je zvládání chůze do a ze schodů.
Rodiče

jednoznačně

shledávají

jako

nejpřínosnější

intenzivní fyzioterapii pod odborným dohledem, ideálně se
dvěma terapeuty. Nejvyšší efekt je při kombinaci více
přístupů. Klíčová je volba fyzioterapeuta nejen po stránce
kvalifikace a praxe, ale také schopnosti posoudit reakce
a aktuální rozpoložení pacienta při cvičení. Zásadní se
ukazuje také délka jedné lekce terapie. Pojišťovnou
hrazený čas nedostačuje k navázání kontaktu hůře
spolupracujícího klienta.
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Výsledky výzkumu 2016
Většina dětí (14) začala chodit s oporou přibližně ve věku 21
měsíců. 18 dětí začalo samostatně chodit mezi 2. a 5. rokem
věku, 5 dětí nechodí (5, 7, 13, 16, 28 let). 9 začalo běhat mezi
3. a 6. rokem (8 z nich absolvovalo lázeňský pobyt), 14 dětí
neběhá. 19 rodin využívá alespoň někdy zdravotní kočár nebo
invalidní vozík.
19 rodin má zkušenost s Vojtovou metodou, 16 s Bobath
konceptem. Obě metody rodiče hodnotili kladně, pomohly
zlepšením pohybu, rovnováhy, koordinace, podporou celkového
vývoje. Z doplňkových

terapií rodiny využily vodoléčbu

a plavání, stimulaci bodů na těle (metoda dr. Živného),
hipoterapii, canisterapii, ergoterapii, orofaciální stimulaci, jízdu
na tříkolce, magnetoterapii, akupunkturu, cvičení na míči,
masáže, muzikoterapii, chirofonetiku, logopedii a rekonvetní
terapii.
16 rodin využilo lázeňskou péči, rodiče hodnotí výsledky velmi
kladně, vždy došlo ke zlepšení pohybu a stability. 3 děti
absolvovaly neurorehabilitaci, každé z nich opakovaně. U všech
rodiče uvádějí velký posun v pohybu i celkovém vývoji.
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Sebeobsluha
Markéta Mikuláčková

Samostatnost v činnostech běžného života, jako oblékání,
hygiena, příprava a konzumace jídla, orientace v prostoru
a čase,

schopnost

hospodařit

s penězi,

určuje

míru

soběstačnosti. Je závislá na mentální úrovni a pohybových
dovednostech jednotlivce. Ze studií vyplývá, že osoby s AS
dosahují mentální úrovně do 3 let věku (Brun Gasca et al.,
2010). V oblasti hrubé a jemné motoriky dosahují úrovně do
5 let věku (Beckung et al., 2004). Z výzkumů tedy vyplývá, že
pohybové dovednosti mohou být na vyšší vývojové úrovni než
mentální věk.
Osoby s AS vyžadují neustálý dohled a péči dospělé osoby
během celého svého života. Jsou schopny učit se v každém věku
a získávat nebo prohlubovat své dovednosti. Každá získaná
dovednost znamená samostatnost, posílené sebevědomí osoby
s AS a menší nutnost podpory ze strany pečujících osob. Pokud
nezvládnou

dovednost

úplně,

mohou

alespoň

aktivně

spolupracovat. Z výzkumu Clayton-Smith (2001) vyplynulo, že
se osoby s AS učí lépe během dospívání a v dospělosti
v souvislosti s lepší schopností soustředit se a nižší mírou
hyperaktivity.
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V rámci samostatnosti se vyskytuje mezi jednotlivci velká
variabilita. Clayton-Smith (2001) provedla výzkum u 28
jedinců s AS (16 žen, 12 mužů) ve věku 16–40 let. Dle výsledků
jich 21 bylo schopno chůze, 20 se umí samostatně najíst, 14 se
oblékne a svlékne. Všichni vyžadují asistenci při hygieně. 20
z nich bylo bez plen během dne a 3 také v noci. Sedm bylo
schopno zvládnout jednoduché úkoly spojené s domácností
a většina byla schopna učinit jednoduchá rozhodnutí, např.
výběr jídla a oblečení. Dovedou svým způsobem vyjádřit, co
mají rádi a co ne. Většina však nedokáže odhadnout míru
nebezpečí, například při přecházení ulice. Nezvládají ani
základní finanční gramotnost. Tři dospělí jedinci měli vlastní
zaměstnání (donáška novin, úklid, menší výpomoc v obchodě),
vždy pod stálým dohledem.
Při nácviku dovedností je vhodné dodržet několik doporučení:
Postupujte po malých krocích – konečnou dovednost rozdělte
na menší cíle a postupujte od nejjednoduššího po složitější.
Teprve až dítě zvládne jeden krok, přidejte další.
Vycházejte ze skutečné úrovně dovedností – nejprve
sledujte, co dítě opravdu zvládá, a na to navazujte.
Používejte jednoduché instrukce – čím kratší a výstižnější
pokyny budou, tím lépe a rychleji jim dítě porozumí. Používejte
pro konkrétní situaci pořád stejné pokyny. Jejich opakováním
pomáháte dítěti pochopit, co se od něj vyžaduje nebo co se děje.
Popisujte, komentujte – stručně popisujte činnosti, osoby, vše,
co vidíte; oznamujte, co bude následovat. Pomáháte tím dítěti
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chápat okolní svět, orientovat se v něm a připravit se na
následující události.
Najděte správnou motivaci – najděte, co nejvíc chce,
a udělejte z toho odměnu za snahu. Každé dítě se mnohem lépe
a rychleji učí, když má zájem a cíl. Chcete, aby se naučilo jíst
rukou – dejte před něj jídlo, které má nejraději. Kde nejde
použít motivaci, udělejte z nácviku denní rutinu a součást
běžného života. Chcete dítě naučit chodit na WC – vysazujte jej
několikrát denně přibližně v době, kdy může potřebu vykonat.
Každý úspěch chvalte, odměňte – na začátku nácviku dítě
neví, co dělá dobře a co špatně. Proto je důležité pozitivně
reagovat na každý úspěch nebo alespoň pokus o správné
provedení.
Žádné tresty – dítě nechápe, že udělalo něco špatně. Způsobíte
jen stres a snížíte motivaci. Trestat můžete až ve chvíli, kdy dítě
dovednost ovládá, chápe a vy víte, že chování bylo záměrné.
Dostatek času – reakce dětí s mentální retardací jsou výrazně
pomalejší. Při každém nácviku nebo zadání dejte dítěti čas, aby
požadavek pochopilo a mělo možnost reagovat. Zpočátku bude
tento čas velmi dlouhý, postupným opakováním se bude
zkracovat.
Najděte vhodnou dobu – pokud bude dítě unavené, hladové,
ospalé, rozladěné, nebude spolupracovat. Přizpůsobte se jeho
rytmu, hledejte dobu nejvyšší aktivity.
Najděte správnou míru – příliš málo podnětů způsobuje
deprivaci a brání dalšímu vývoji. Naopak příliš mnoho podnětů
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zatěžuje, dítě se cítí pod tlakem, ztrácí motivaci, přestane
spolupracovat a začne se bránit jakýmkoliv požadavkům.
Učte formou hry – ukazujte, přehánějte, dělejte velká gesta,
přehnaně intonujte, využijte hračky, požádejte o spolupráci
sourozence. Připojujte se k dítěti, využijte jeho zájem.
Pozornost – ujistěte se, že dítě vnímá a vidí to, co mu ukazujete
nebo říkáte. Zpočátku jsou schopny udržet pozornost jen velmi
krátkou dobu, potřebují časté přestávky, vyplatí se činnosti
střídat.
Umožněte dítěti zkoumat samostatně – nechejte mu
k dispozici různé hračky, běžné předměty a čas k jejich
vlastnímu zkoumání. Vytvářejte situace, kdy se dítě může nebo
musí projevit a zapojit.
Přizpůsobte prostředí – vytvořte z místa, kde se dítě často
pohybuje, velké bezpečné hřiště. Je mnohem vhodnější
zabezpečit skříň proti otevření, zamezit přístupu na schodiště a
uklidit z dosahu cenné předměty než omezovat volný pohyb
dítěte. Malé dítě při zkoumání nadělá mnohem méně škody než
dospívající nebo dospělý člověk. Když bude mít možnost
seznámit se s prostředím co nejvíce, postupně se jeho zájem
nasytí. Bude se pak chovat klidně nejen doma, ale také v novém
neznámém prostředí.
Začněte co nejdříve – dítě tím nenaučíte dovednost dříve, ale
dáte mu více času, aby si na konkrétní činnost zvyklo a přijalo ji
jako běžnou součást dne. Například jej můžete vysazovat na
nočník od chvíle, kdy umí samostatně a bezpečně sedět.
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Vytrvejte – praxe ukazuje, že u dětí s AS trvá nácvik dovedností
roky. Zapojte učení do běžného dne, udělejte z něj rutinu,
pravidelně opakujte, chvalte. Úspěch se jistě dostaví.
Důvěřujte – děti s AS se mohou mnohé naučit. Kromě nácviku
k tomu potřebují Vaši podporu, důvěru a pocit úspěchu. Někdy
překvapí nečekanou dovedností. Nechávejte jim prostor pro
vlastní samostatnost. Čím více dovedností zvládne, tím
jednodušší a spokojenější bude život vás všech. Nedosáhne
úplné samostatnosti, ale může se jí v některých oblastech
přiblížit.
S nácvikem dovedností může pomoci klinický logoped, speciální
pedagog, raná péče. Dítě může v předškolním věku navštěvovat
denní stacionář, mateřskou školu speciální nebo může být
integrováno do běžné mateřské školy. Během školní docházky
jsou nejčastěji zařazeny do základní školy speciální. Ve všech
případech je vzdělávání zaměřeno na základní sebeobslužné
činnosti, porozumění, komunikaci, podporu a rozvoj základních
dovedností a pohybu.
Klinická logopedie může pomoci s problémy v oblasti dýchání,
příjmu potravy, polykání, slinění, porozumění a komunikace.
Využívá techniky orofaciální stimulace, stimulace úst a jazyka
procvičováním nebo s využitím různých pomůcek, nácvik
alternativní a augmentativní komunikace.
Raná péče je sociální služba zaměřená na podporu rodin dětí se
zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let. Je
poskytována zdarma formou ambulantní (v sídle poradny)
nebo terénní (v domácnosti rodiny). Pomáhá s nácvikem
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dovedností, komunikace, výběrem kompenzačních pomůcek,
výběrem

vhodného

školního

zařízení

a

s poskytováním

sociálního poradenství.
Poradenství pro osoby se zdravotním postižením je sociální
služba poskytovaná zdarma ambulantní nebo terénní formou.
Obsah poradenství je podobný rané péči, ale je poskytováno
dětem, dospívajícím i dospělým se zdravotním postižením
a jejich pečujícím rodinám.

Ema, 12 let
Ema si umí pomocí gesta říct o vysazení na WC. Prvním
krokem bylo vysazování na nočník přibližně od 2 let. Pak
následovalo vysazování na WC každý den pravidelně každé
2

hodiny.

Vyprazdňování

bylo

zpočátku

náhodné,

postupem času se začala vyprazdňovat záměrně. První
úspěch byl při potřebě na velkou stranu, kdy přišla cíleně
k matce a začala tlačit, po vysazení na WC potřebu
vykonala.

Teprve

když

se

začalo

dařit

cílené

vyprazdňování, připojil se nácvik gesta – plácání rukou na
břiše. Nácvik probíhal při každém vysazení, cestou k WC
nejprve dospělí sami plácali vlastní rukou na břiše Emy,
později vedli její ruku, pak začala provádět gesto sama.
Nácvik trval přibližně 2 roky. Nakonec Ema začala sama
oznamovat gestem žádost o vysazení na WC a pleny má
pouze v noci.
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Daniel, 7 let
Dan se umí sám svléknout od trupu dolů (punčocháče,
ponožky, tepláky). Zkouší si sám obléknout tepláky, tričko
nebo mikinu a někdy se mu to i podaří. Nejprve si uměl
sundat ponožky a boty. Motivací bylo, že se na něj rodiče na
oko zlobí a měl z toho radost. Dnes stačí říct, případně
několikrát zopakovat: „Danečku, sundej si boty“ a Dan se
zuje. Je potřeba ho stále a opakovaně slovně motivovat.

Výsledky výzkumu 2016
Nejčastěji (9) pijí z hrníčku s pítkem, 6 umí pít ze skleničky
samostatně, 6 ze skleničky s pomocí, 2 pijí z lahve s dudlíkem.
Většina je převážně krmena, některá jídla dokáží jíst rukou (14)
a současně s pomocí nebo samostatně lžičkou (10), 1 dítě umí
jíst příborem.
Většina spolupracuje u oblékání (18) a svlékání (15), 4 se
dokáží

svléknout

samy,

ostatní

nespolupracují.

Většina

nespolupracuje u čištění zubů (15) a česání vlasů (18), 2 si čistí
zuby samostatně, ostatní alespoň spolupracují. Většina (18) má
pleny během dne i v noci, 4 jen v noci, 1 je bez plen. Většina (12)
potřebu na WC neoznámí, ale jsou pravidelně vysazovány, u 6
rodiče nezkouší vysazovat vůbec, 5 oznámí potřebu cíleně.
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Spánek
Hana Medřická
Markéta Mikuláčková

Porucha spánku se u osob s AS vyskytuje velmi často. Jedná se
o poruchu typu usínání a nespavost – potřeba spánku je
mnohem nižší než u průměrné populace, navíc jsou častá noční
probouzení. Clayton-Smith (1993) uvádí ve své studii poruchy
spánku až u 90 % z 82 dětí a dospělých s AS ve věku 18 měsíců
až 26 let. Celková doba spánku je u dětí s AS kratší o 5-6 hodin
denně v porovnání s běžnou populací. Během dospívání
a dospělosti se délka spánku prodlužuje, přiblíží se až
obvyklému průměru.
Poruchám spánku se u osob s AS věnovala řada studií
v celosvětovém

měřítku,

většinou

formou

dotazníku

vyplněného rodiči nebo ošetřovateli (Zori et al., 1992; Bruni et
al., 2004; Diden et al. 2004 a další). Shodují se na tom, že
poruchy spánku jsou kombinací problémů s usínáním nebo
udržením

spánku,

nepřiměřeným

nepravidelným

chováním

ve

cyklem

spánku

bdění–spánek,
(křik,

smích),

záchvatovými stavy spojenými se spánkem nebo poruchami
pohybu během spánku.
Problémy se spánkem jsou závažnější a také častější u dětí ve
věku 2 až 9 let, u některých jedinců problémy se spánkem
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přetrvávají do dospělosti. Studie se především zaměřují
na potíže s usínáním a udržením spánku. Některé práce se
zabývají tím, že děti s AS potřebují spánku obecně méně, než
je v populaci běžné. Málo spánku nemusí nutně ovlivňovat
jejich chování v bdělém stavu (Clayton-Smith, 1993; Zhdanova
et al. 1999; Bruni et al. 2004; Berry et al. 2005).
Bruni et al. (2004) také popisuje časté abnormální pohyby
včetně neklidného spánku a poznamenává, že tyto pohyby
mohou souviset s extrapyramidovými symptomy Angelmanova
syndromu včetně tremoru, myoklonií a dyskinezí.
Stejně jako u jiných neurovývojových poruch je u AS příčina
nespavosti podmíněna multifaktoriálně. Nejpravděpodobnější
příčinou nespavosti jsou abnormality v cirkadiánním rytmu.
Byly také zkoumány psychologické aspekty nespavosti, jako je
závislost na rodičích nebo asociace pokoje jako místnosti pro
hraní a ne pro spánek (Walz et al., 2005). Další příčiny
nespavosti mohou být noční můry (Walz et al., 2005) nebo
některé typy epileptických záchvatů (Clayton-Smith, 1993).
Anderson et al. (2008) zkoumali spánek tří dospělých sester
s Angelmanovým syndromem ve věku 28, 29 a 32 let. Všechny
měly v dětství přerušovaný spánek, který během dospívání
ustoupil. Všechny chrápaly. Výzkum ukázal, že všechny trpí
obstrukční a centrální spánkovou apnoe (chybí průtok vzduchu
a dýchací pohyby jsou nebo nejsou zachovány), které vedou
k přerušovanému spánku.
Didden et al. (2004) provedli rozsáhlou studii mezi 109
pacienty s AS ve věku 2-44 let pomocí dotazníku. Zjistilo se, že
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se spánkem má problémy 40 % pacientů. Běžnými problémy
bylo noční pomočování (93 %), časté noční buzení (37 %)
a časné ranní vstávání (10 %), chrápání (26 %), neklidný
spánek (25 %), denní spánek (22 %) a spánková apnoe (4 %).
Goldman et al. (2012) zkoumali poruchy spánku u 15 dětí s AS
ve věku 2-16 let a jejich matek. U všech dětí s AS docházelo
k nočnímu probouzení trvajícímu déle než hodinu a k přerušení
spánku.

Studie

ukazuje

na

přítomnost

nočního

bdění

a probouzení u dětí/dospívajících s AS. Také dokazuje vysokou
míru fragmentace spánku a probouzení u rodičů dětí
s poruchou spánku. Pokud se zlepší spánek dětí, zlepší se tím
spánek a aktivita a kvalita života rodičů.
Poruchy spánku osob s AS ovlivňují celou rodinu. Rodiče a další
členové rodiny vykazují úzkost, zlost a pocit bezmoci. Popisují
také únavu, podrážděnost, nižší aktivitu (Smith et al., 1996).
Pro zlepšení spánku u osob s AS lze využít tzv. terapii
behaviorální (ovlivnění chování), melatonin nebo jiná
farmaka, případně jejich kombinaci. Terapie behaviorální
zahrnuje pravidelnost ukládání ke spánku, pravidelné ranní
probouzení, klidné a bezpečné prostředí pro spánek, opakující
se rituály před usnutím, klidný přístup rodičů a pečovatelů. Je
vhodné upravit postel tak, aby zajišťovala bezpečí a současně
umožňovala volný pohyb dítěte. Dětská zábrana nebo matrace
umístěná vedle postele zamezí zraněním v případě pádu během
spánku a neomezí volnost pohybu. Stejně tak je vhodné upravit
prostředí domu nebo bytu. Prostor lze vymezit zamčenými
dveřmi nebo zábranou. Děti jsou v době nočních probouzení
čilé a chovají se stejně jako během dne. Proto je vhodné upravit
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prostředí tak, aby mohly být vzhůru a potřebovaly minimální
dohled dospělých.
Allen et al. (2013) provedli výzkum redukce problémů se
spánkem pomocí úpravy chování a prostředí. Byl proveden na
pěti dětech ve věku 2–11 let. Změny zahrnovaly (a) klidné,
tiché, tmavé, bezpečné prostředí bez podnětů, (b) pevný čas
ukládání ke spánku a probouzení, (c) klidný přístup rodičů
v době ukládání ke spánku, omezení reakcí na křik, pláč a jiné
rušivé chování dítěte. Během výzkumu se všechny děti naučily
usínat o samotě a jejich spánek se prodloužil o 30 minut.
Melatonin je hormon, který produkuje lidské tělo v závislosti
na střídání světla a tmy. Ovlivňuje tzv. cirkadiální rytmy –
střídání bdění a spánku. Jeho hladina v těle stoupá s nástupem
tmy. Zhdanova et al. (1999) provedli studii u 13 dětí s AS ve
věku 2–10 let. Všem bylo podáváno 0,3 mg melatoninu denně
po dobu 6 dní před obvyklým ukládáním ke spánku. Výsledkem
bylo snížení pohybové aktivity a prodloužení celkové doby
spánku. Braam et al. (2008) provedli studii s podáváním 5 mg
melatoninu u 8 osob s AS. Výsledkem bylo prodloužení doby
spánku, snížení nočních probouzení (po pár týdnech bylo
zaznamenáno zvýšené slinění).
Braam et al. (2009) provedli v letech 1990–2008 metaanalýzu
devíti studií účinnosti melatoninu u osob s mentálním
postižením. Celkem se těchto výzkumů účastnilo 183 osob.
Jednotlivé studie byly prováděny na různých vzorcích pacientů
s mentálním postižením, lišily se také v dávkování a čase
podávání melatoninu. U všech byl společný výsledek –
melatonin je účinný a bezpečný pro léčbu poruch spánku u osob
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s mentálním postižením. V průměru se prodloužila délka
spánku o 50 minut a snížil se počet nočních probouzení.
Mezi další léky, které se na přechodnou dobu nasazují u dětí
i dospělých, patří např. klonazepam (známý Rivotril v kapkové
nebo tabletové formě), u dospělých jedinců se pak krátkodobě
podávají různé typy hypnotik. Podávání farmak patří do rukou
lékaře, hrozí zde nebezpečí nesprávné dávky a závislosti. Každá
porucha spánku má být řádně vyšetřena, tomu slouží Centra
pro poruchy spánku a bdění a spánkové laboratoře, jedno z nich
je např. jak pro dětské, tak dospělé pacienty na Oddělení dětské
neurologie FN Ostrava.
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Marek, 29 let
Marek byl od malička nespavec. Během noci se několikrát
budil a moc toho nenaspal ani přes den. Když byl už trošku
větší a spal na válendě, tak se poměrně často stávalo, že
v noci vstal a potichu si hrál s hračkami, někdy usnul mezi
plyšáky.
Tehdy měl v pokojíčku upravené dveře, tzv. holandské,
které mu zamezovaly pohyb po celém bytě. Pokud se někdy
podařilo spát 4 hodiny v kuse, tak to byl úspěch. Asi kolem
10. roku věku se spaní značně upravilo, spával velmi
dobře, o víkendech cca od 22 do 9 hod.
V současnosti je v pracovních dnech v pobytovém zařízení,
na víkendy nebo svátky se vrací domů. V zařízení spí
hodně, přibližně od 20 do 7 hodin a někdy i odpoledne.
Doma

chodívá spát kolem

půlnoci,

kdy se musí

přesvědčovat, že už je opravdu pozdě. Ráno kolem 6 je už
budíček, a zpátky do postele už ho nelze dostat. Spaní se
většinou zhorší ještě kolem Vánoc, kdy se těší na Štědrý
den. To vstává kolem 4. hodiny a jde se podívat pod
stromeček, jestli tam už jsou dárky.
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Ema spala málo a přerušovaně už od

Ema, 12
letměsíce. Když
6.

usnula před 21. hodinou, probudila se kolem půlnoci a byla
2–3 hodiny vzhůru. Pokud usnula později, probudila se
kolem 3.–4. hodiny ranní. Během nočního bdění byla čilá,
hrála si, zkoumala prostředí, vyžadovala pozornost, jídlo.
Přibližně od 10 let se po probuzení přesune do obývacího
pokoje, zapne TV, lehne si na pohovku nebo se houpe
v houpacím křesle. Chová se tiše, klidně, není potřeba ji
nějak zvlášť hlídat. Často ještě usne.
Dlouho usínala jen v přítomnosti dospělého. Až před
několika měsíci začala usínat sama. Stačí ji jen přikrýt,
zavřít dveře. Zlepšil se také spánek, běžně usíná kolem 22.
hodiny a probouzí se v 6–7 hodin. Noční probouzení je už
jen výjimečně, většinou v souvislosti se změnou počasí,
úplňkem nebo nemocí.

Výsledky výzkumu 2016
Osoby s AS nejčastěji (13) usínají mezi 21. a 22. hod., 6 usíná
mezi 19.–20. hod., 3 mezi 22. a 24. hod. Nejčastěji (17) vstávají
mezi 6–7 hod., 2 mezi 4.–5. hod., 3 mezi 8.–10. hod.
7 se probouzí v noci pravidelně minimálně na 1 hodinu
(ve věku 2–13 let), 8 se budí výjimečně nebo jen na chvíli. 4
užívají Melatonin, 3 užívají léky na hyperaktivitu nebo poruchu
pozornosti.
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Angelmanův syndrom (AS) je relativně vzácná genetická
porucha s incidencí 1:10000–1:30000, která je způsobena
chybějícím maternálním genetickým materiálem na dlouhém
raménku 15. chromozomu v úseku 15q11–q13; řadí se mezi
mikrodeleční syndromy. Na oddělení lékařské genetiky Fakultní
nemocnice v Ostravě bývají ročně nově diagnostikovány 1–2
děti s Angelmanovým syndromem. Celorepublikový registr
nemocných

ale

neexistuje,

odhadem

bylo

dosud

diagnostikováno v rámci celé České republiky na různých
genetických pracovištích několik desítek dětí, ale podle
incidence výskytu by jich mělo být cca 300–600, a tak je
předpoklad, že dosud mnohé děti nemají tuto diagnózu správně
stanovenou (Q93.5 podle MKN – mezinárodní klasifikace
nemocí). Mnoho z nich je skryto za popisnou diagnózou
nevysvětlené mentální retardace nebo dětské mozkové obrny
bez objasnění přesné molekulárněgenetické či cytogenetické
podstaty jejich onemocnění. Zkušenosti ukazují, že během
anestezie můžou být tyto děti vystaveny zvýšenému riziku
život ohrožujících komplikací.

| 92

Proč jsou děti s AS vystaveny rizikům anestezie
Děti s Angelman syndromem bývají opakovaně hospitalizovány
zejména pro záchvaty epilepsie a komplikace, které jsou s ní
spojené. Děti jsou excitabilní, mají hand flapping (mávání
rukama),

těžké

poruchy

učení

při

mentální

retardaci

a abnormální emoční ladění se záchvaty nezvladatelného
a neopodstatněného smíchu nebo výbuchy vzteku. Děti s AS
mají velmi kladný vztah k vodě – milují vodu, rády se koupou,
hrají si s tekoucí vodou, nelze je od vody odvést. Časté jsou
u nich poruchy řečového projevu až neschopnost mluvit.
Popisuje se inverzní rytmus spánku a bdění. Typické jsou
anomálie

kostí

mikrocefalie,

lebky

plagiocefalie,

a

dysmorfní

rysy

prominující

v obličeji:

brada,

hluboko

posazené oči. Mohou mít strabizmus (další příčina, pro kterou
je nutné operační řešení a děti jsou tak vystaveny nejenom
riziku anestezie, ale i následnému pobytu na pooperačních
odděleních a jednotce intenzivní péče). U některých dětí je
přítomný větší jazyk (makroglossie), spojený s hypersalivací,
mají pootevřená ústa a opakované mimovolní pohyby
s plazením jazyka (tato anatomická odchylka může být
problémem při intubaci – zajišťování dýchacích cest trubičkou –
endotracheální kanylou). U malých dětí s AS jsou časté poruchy
pití

a

polykání. Dochází k poruchám

a deformitám

zubního

oblouku,

utváření

dalším

zubů

navazujícím

problémem je pak zvýšená kazivost zubů. V pozdějším věku
pak může nastat porucha růstu a skolióza. U některých
chlapců

s AS

je

nutná

orchidopexe

(operační

úprava

nesestouplých testes – retence testis), event. operace kýly.
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Velmi častou indikací k anestézii jsou u dětí s AS opakované
stomatologické a neurochirurgické výkony, oční operace
a v pozdějším věku korekce skoliózy, event. dalších kostních
abnormit (ortopedická, event. plastická operace).

Jaké jsou možné komplikace během anestezie
Zkušenosti z českých zemí a Slovenska jsou vzhledem k počtu
pacientů s Angelmanovým syndromem malé, z tohoto důvodu
se v rámci objektivního zjišťování, jakými komplikacemi jsou
tyto děti během anestezie nejvíce ohroženy, musíme obrátit na
zkušenosti ze zahraniční literatury. V případové studii popisují
Ramanathan a kol. (2008) případ chlapce s AS, u kterého
provedli extrakci kariézního zubu. V diskusi se zdůrazňuje, že
průběh anestezie u dětí s Angelmanovým syndromem je
nepředvídatelný

a

lze

očekávat

pestrou

reakci

na

anestetika. V doporučení těchto autorů se uvádí jako vhodná
indukce anestezie propofolem s ketaminem a udržování
anestezie sevofluranem v nosné směsi kyslík/vzduch s malou
dávkou fentanylu. U dětí s AS může v porovnání se stejně
starými vrstevníky dojít po podání anestezie i k opožděnému
probouzení, a tak potřebují mnohem pečlivější sledování
a monitoring

základních

životních

funkcí

s následným

prolongovaným pobytem (minimálně 1–2 dny po podání
anestezie)

na

odděleních

pediatrické

intenzivní

péče

a resuscitace. Vysvětlení může být v tom, že u AS jsou rozdílné
fenotypy GABA receptorů a dochází tak k jejich funkční alteraci.
Jsou popisovány i receptorové změny pro N-metyl-D-aspartát
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(NMDA) nebo pro α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazolové
propionové kyseliny.
U dětí postižených Angelmanovým syndromem byla opakovaně
popsána „rezistence na bolest“. Obtížně se proto u nich
předpovídá

analgetický

efekt

podaného

anestetika.

V hodnocení bolesti může být zavádějící klamavě šťastný
výraz ve tváři dítěte (který je součástí vzhledu u této diagnózy)
i při vysoké intenzitě jím vnímané bolesti.
U dětí s AS se až v 90 % vyskytuje epilepsie. Z tohoto důvodu
měla příznivý efekt bezprostředně na anestezii navazující lehká
pooperační sedace ketaminem (způsobuje útlum CNS a tím
neprovokuje spontánní epileptogenní aktivitu).
Problematikou

nerovnováhy

sympatiko-parasympatikového

tonu u dětí s AS se zabývalo více autorů. Errando a kol. (2007)
popisují případ 12letého chlapce s AS, u kterého byla nutná
celková anestezie pro stomatologický výkon. U pacienta došlo
náhle k nečekané těžké bradykardii (výrazné zpomalení
srdečního rytmu) se signifikantně opožděnou reakci na
obvyklou dávku atropinu. Stav se následně upravil. Podobným
případem se zabývala i práce Gardnera a kol. (2008). Jednalo se
o 9letou dívku s AS s ovariální rezistencí. Pacientka byla
premedikována perorálně midazolamem (Dormicum v dávce
0,5 mg/kg). Úvod do anestezie proběhl inhalační cestou
s použitím 70% N2O a sevofluranem. Intravenózně (do žíly)
bylo podáno iniciálně 22 mg a následně 20 mg rocuronia.
Tracheální intubace proběhla bez komplikací. Před operačním
řezem byl podán profylakticky 1g cefoxitinu i.v. (preventivně
podané antibiotikum, které brání následnému rozvoji infekce).

95 |
Kapnoperitoneum se stabilizovalo za 45 sekund od zahájení
nitrobřišní

insuflace.

Náhle

se

objevila

bradykardie

(zpomalení srdeční akce), okamžitě byl aplikován atropin 0,4
mg i.v., ale jen s minimálním efektem. Operace byla přerušena
a bylo zrušeno kapnoperitoneum. Bradykardie přešla do
asystolie

(zástava

kardiopulmonální

srdce).

resuscitace

Následovala
nepřímou

neodkladná

srdeční

masáží

a aplikace adrenalinu v dávce 10 ug/kg i.v. Za 90 vteřin byl
obnoven na monitoru EKG sinusový rytmus a objevila se slabě
hmatná periferní pulzace. Pro zvažovanou anafylaxi byla
zahájena léčba difenylhydraminem a metylprednisolonem. Bylo
zavedeno

invazivní

sledování

systémového

arteriálního

krevního tlaku. Ještě na operačním sále bylo provedeno
transezofageální

ultrazvukové

vyšetření

srdce,

které

nepotvrdilo případnou skrytou srdeční vadu. Dále byla
vyloučena vzduchová embolie. Krevní tlak byl nadále udržován
pomocí

kontinuální

infúze

s adrenalinem.

Po

stabilizaci

hemodynamiky pokračoval již bez dalších nežádoucích událostí
chirurgický tým v plánované operaci. Bylo možné pozvolné
snižování

rychlosti

infuze

s adrenalinem,

ale

k udržení

normotenze byla nutná stálá malá dávka. Po operaci bylo dítě
přeloženo na jednotku dětské intenzivní péče. Stav vyžadoval
pokračování ve ventilační a vazopresorické podpoře. Pacientka
byla extubována 4. pooperační den. Do domácí péče byla
propuštěna 8. pooperační den v dobrém stavu. Kožní testy
neprokázaly alergii na anestetika ani na antibiotika či latex. Při
telemetrickém vyšetření srdce se podařilo zachytit jednu
epizodu zpomalení srdečního rytmu, ale výraznější bradykardie
nebyla zaznamenána. Autoři usuzují, že narušená rovnováha
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sympatiko-parasympatikového

tonu

je

součástí

Angelmanova syndromu a během anestezie může docházet
k převaze

vagového

tonu

s možnými

fatálními

komplikacemi (výrazné zpomalení srdečního rytmu až zástava
srdce).

Vanagt

a

spoluautoři

(2005)

referovali

rovněž

o asystolii u kriticky nemocného dítěte s AS, které bylo
hospitalizováno v nemocnici pro aspirační pneumonii (zápal
plic). V tomto případě byla odpověď na atropin dobrá, na rozdíl
od případů jiných autorů. Douchin a kolektiv autorů (2000)
popisují vagové projevy u 3 pacientů s AS, kdy porucha
srdečního rytmu následovala bezprostředně po křečovém
stavu (záchvatu epilepsie a v dalším případě po záchvatu
doprovázejícím horečku – febrilní záchvat) nebo po záchvatu
smíchu u dítěte s Angelman syndromem.

Doporučená opatření pro podání anestezie
Japonští autoři (Ohshita et al., 2010) publikovali případ 4leté
dívky s AS, která podstoupila v celkové anestezii korekci
strabismu. Autoři zvolili pomalou indukci sevofluranem
v nosné

směsi

s kyslíkem/vzduchem,

propofolem

a remifentanilem. Tracheální intubace byla provedena po
podání rokuronia. Během anestezie a po ní nedošlo k žádným
komplikacím.
Jiní autoři – Gardner et al. (2008), doporučují u dítěte s AS
profylaktické podání atropinu nebo glykopyrolátu a zvýšenou
pozornost věnovat monitoringu srdečního rytmu během
anestezie. Preventivní aplikace atropinu je nutná zejména
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před výkony s možnými komplikacemi, které mohou zvýšit
v peri- a postoperačním období tonus parasympatiku (tlak na
solární plexus, zadržení dechu, kašel, nauzea, zvracení,
kapnoperitoneum). Navíc je nutné pamatovat na možný vliv
anestetik přímo či nepřímo ovlivňujících srdeční rytmus.
Witte a kol. (2011) publikovali vlastní zkušenosti u 15 dětí s AS.
Děti

byly

indikované

především

k

neurochirurgickým,

ortopedickým a stomatologickým výkonům. Autoři nemohou
jednoznačně doporučit některý z anesteziologických postupů
jako nejbezpečnější. V anamnéze před celkovou anestezií
doporučují při rozhovoru s rodiči mentálně postižených dětí,
které mají vzhled odpovídající Angelmanovu syndromu, cíleně
pátrat po jeho vztahu k vodě: jestli ji má rádo, hraje si s ní
a preferuje kontakt s vodou před jinými činnostmi. Tímto
jednoduchým dotazem lze odhalit možný AS. Dále autoři
upozorňují na riziko podhodnocení intenzity bolesti u dítěte
s AS. I při bolesti se totiž děti s AS neustále usmívají a tím
mohou být maskované jejich skutečné pocity. Týká se to
zejména pooperačního období po velkých chirurgických
výkonech, například po korekci skoliózy. Autoři opět varují
před bradykardií způsobenou hypertonií vagu, která může vést
k asystolii s opožděnou odpovědí na atropin. Doporučují
vyvarovat

se

léků

způsobujících

kompletní

neuromuskulární relaxaci, protože anticholinergní léky
mohou

vyvolat

bradykardii.

Sugamadex

(antagonista

steroidních relaxancií – rokuronia a vekuronia) nebyl zatím
u dětí s AS testován. Za rizikový výkon se u dětí s AS považují
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laparoskopické operace (použití kapnoperitonea – vidi případ
dívky výše).
Při použití ketaminu (i přes jeho dobrý antikonvulzivní efekt –
potlačuje epileptogenní aktivitu mozku) u dětí s AS je nutné
zvážit jeho vedlejší účinky (psychomimetická reakce, svalová
rigidita). K jejich prevenci lze raději použít kontinuální aplikaci
propofolu, midazolamu nebo thiopentalu. Při prokázané
epilepsii

je

nutné

i

v pooperačním

období

pokračovat

v zavedené preventivní antikonvulzivní (antiepileptické) léčbě
(přechod z perorálního – tabletová forma na intravenózní
podání – podání do žíly).
Obvykle jsou děti s AS agitované (rozrušené), takže použití
lokální anestezie je velmi obtížné, i když má u těchto dětí
nepochybnou výhodu před celkovou anestezií.
Při tracheální intubaci je nutné počítat s faciální dysmorfií. Týká
se to zejména starších dětí s AS, protože dysmorfní rysy obličeje
se s postupujícím věkem akcentují.
Mayhew a kolektiv autorů (2010) v reakci na práci jiných
autorů – Bujoka a Knapika (2004) – a jejich problémy
s anestezií

u

2

pacientů

s Angelmanovým

syndromem

(bradykardie a obtíže při intubaci) popisuje vlastní kazuistiku
u chlapce s Angelmanovým syndromem. Dítě doprovázela na
operační sál matka, akceptovalo bez potíží obličejovou masku
se 70 % N2O a 30 % kyslíku po dobu 2 minut, pak následovalo
přidání sevofluranu do 8 objemových procent. Když došlo ke
ztrátě vědomí, bylo pomalu uloženo do supinní polohy
orotracheálně intubováno bez použití myorelaxancií. Udržování
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anestezie pokračovalo podáním N2O, kyslíku a sevofluranu. Na
závěr výkonu bylo dítě extubováno při plném vědomí.
Pooperační průběh byl rovněž bez komplikací. V pooperační
péči je vhodné pracovat s konceptem bazální stimulace a využít
faktu, že děti s Angelmanovým syndromem milují vodu;
nabídnutí hraní s vodou (pustit vodovodní kohoutek, vanička
s teplou vodou a hračkami) pomůže dítěti s AS odvrátit
pozornost a zmírnit stres z neznámého prostředí.

Závěr
Z dostupných literárních údajů vyplývá, že anestezie dítěte
s Angelmanovým syndromem může být i v rukou zkušeného
anesteziologa rizikovým výkonem. Proto je dobré mít na
paměti, že rizika se mohou projevit nejen u dítěte s potvrzeným
AS, ale i u dítěte, u kterého je „pouze“ důvodné klinické
podezření na Angelmanův syndrom. U těchto dětí je nutné
počítat zejména s rizikem závažné bradykardie až asystolie.

Výsledky výzkumu 2016
5 osob postoupilo celkovou anestezii, z toho 4 opakovaně.
Důvodem nejčastěji byly vyšetření CT, MRI a ošetření zubů.
U všech proběhla anestezie bez komplikací, ve 2 případech bylo
delší probouzení po zákroku.
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Přílohy

často

stále

množství
sdělení

srozumitelnost

příležitostně

zřídka

metoda
komunikace
slova
hlasový projev beze slov
přirozená gesta
fyzická manipulace
obrázková komunikace
komunikační kniha, tabulka, obrázky
nejpoužívanější elektronické zařízení
druhé nejpoužívanější elektronické zařízení
znakový jazyk
jiné metody komunikace

nikdy

Jak často osoba používá různé typy komunikace:

proveditelnost

hodnocené
aspekty
komunikace
slova
hlasový projev beze slov
přirozená gesta
fyzická manipulace
obrázková komunikace
komunikační kniha, tabulka, obrázky
nejpoužívanější elektronické zařízení
druhé nejpoužívanější elektronické zařízení
znakový jazyk
jiné metody komunikace

efektivita

1 = velmi špatný
2 = špatný
3 = neutrální
4 = dobrý
5 = velmi dobrý

přijatelnost

Hodnocení úspěšnosti používání typů komunikace:

popis ENG
jak vypadá, pohyb, gesto,…

Nová ENG vybraná pro každou situaci:

název
situace 1:
ENG 1:
ENG 2:
situace 2:
ENG 3:
ENG 4:
situace 3:
ENG 5:
ENG 6:

význam ENG
co ENG vyjadřuje
a znamená

Záznam provedení ENG během situace:
pozorovatel:

během
žádání

provedení

datum:

po vyzvání

instruktor:

spontánně

situace:

ENG

ENG

během
tvarování

Vyhodnocení průběhu nácviku ENG

Jak přijatelný je pro vás nácvik ENG?
ne moc přijatelný
neutrální

velmi přijatelný

komentář

Jak efektivní byl dosud tento program pro osobu?
ne moc efektivní
neutrální
velmi efektivní

komentář

Jak efektivní by mohl být tento program pro osobu v budoucnu?
ne moc efektivní
neutrální
velmi efektivní

komentář

Jak moc jste ochotni podílet se dále na tomto programu?
ne moc ochotni
neutrální
velmi ochotni

komentář

Jak je podle vás tento program přínosný pro osobu?
ne moc přínosný
neutrální
velmi přínosný

komentář

Jaké by mohly být nevýhody pokračování v tomto programu?
spíše žádné
neutrální
spíše velké

komentář

Jaká je pravděpodobnost, že ENG přinesou trvalé zlepšení v běžné komunikaci?
spíše žádné
neutrální
spíše velké
komentář

Kolik času je potřeba každý den pro nácvik ENG?
méně času
neutrální
více času

komentář

Jak rušivě působí na další osoby provádění nácviku?
ne moc rušivě
neutrální
velmi rušivě

komentář

Jaké pravděpodobné nežádoucí účinky mohou být způsobeny nácvikem ENG?
spíše žádné
neutrální
spíše velké
komentář

Jak efektivní by mohl být nácvik při současném používání doma, ve škole
a kdekoliv jinde?
ne moc efektivní
neutrální
velmi efektivní
komentář

Jak moc jste ochotni změnit denní rutinu kvůli provádění nácviku?
ne moc ochotni
neutrální
velmi ochotni

komentář

Jak složité by pro vás bylo naučit i další pečující osoby používat tuto formu
komunikace?
ne moc složité
neutrální
velmi složité
komentář

Byly některé aspekty nácviku obtížné a navrhujete je změnit?

Byly některé aspekty nácviku přínosné?

Jak se dařil/nedařil nácvik?
ve škole
doma

jinde

Jak velkou roli bude hrát nácvik ENG v budoucím nácviku komunikace u této
osoby?
ve škole
doma
jinde

Jaké nápady pro případné zlepšení nácviku ENG máte?

