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Úvod
Tato publikace je zaměřena na několik málo nemocí z rozsáhlé skupiny tzv. vzácných
onemocnění. Jako vzácná onemocnění jsou označovány nemoci s velmi nízkým výskytem v populaci (obvykle pod 1 : 2000). V odborné literatuře již bylo popsáno více než
5800 různých typů vzácných onemocnění. I když některá z nich jsou supervzácná, dohromady je celkový výskyt nositelů vzácných onemocnění uváděn v rozmezí 3 až 4 %
v populaci. V České republice to znamená každý rok až 3 000 nových pacientů. Jednu
skupinu supervzácných onemocnění tvoří lysosomální střádavá onemocnění.
Lysosomální střádavá onemocnění patří do skupiny dědičných poruch metabolismu.
V současné době je známo více než 40 lysosomálních onemocnění, z nichž některá
se vyskytují skutečně mimořádně vzácně (výskyt v populaci od 1 : 50 000 až k méně
než 1 : 500 000 ).
Vyslovit slovo „mukopolysacharidóza“ znamená dotknout se mimořádně závažných
onemocnění.
Mukopolysacharidózy - ve zkratce uváděné také jako MPS - jsou dědičně podmíněná onemocnění látkové výměny. Jsou to onemocnění, která jsou způsobena absencí
některého životně důležitého enzymu. Tím dochází na některém stupni látkové výměny k narušení (bloku) přirozeně probíhajících proměn jednotlivých metabolitů.
V organismu se potom hromadí produkty, které nemohou být dále odbourávány ani odstraněny a usazují se v buňkách životně důležitých orgánů, v játrech, v slezině, v srdci
nebo v mozku. Napadené orgány omezují postupně svoje funkce a vyvolávají příznaky
závažného onemocnění.
Podle pořadí, v jakém byly objeveny nebo podle jmen lékařů a lékařek, kteří onemocnění popsali jako první, se MPS označují: MPS I (syndrom Pfaundlera-Hurlerové), později byla
popsána i varianta tohoto typu s lehčím průběhem jako syndrom Scheie, MPS II (syndrom
Hunter), typ MPS III (syndrom Sanfilippo), typ MPS IV (syndrom Morquio), typ MPS VI (syndrom Maroteaux Lamy) a velmi vzácný typ MPS VII (syndrom Sly). V České republice se ročně narodí několik dětí nemocných některou z forem mukopolysacharidózy či příbuzných
onemocnění se střádáním, jako je např. nemoc Niemann-Pickova.
Postupně se u nás zvyšuje informovanost dětských a praktických lékařů o těchto nemocech. Stále však - vzhledem k velmi nízkému výskytu – nemá řada lékařů dostatečné zkušenosti s časnou diagnostikou onemocnění se střádáním. V případě chybných
a pozdních diagnóz tak často dochází k nevratnému poškození zdraví či k řadě zbytečných vyšetření. U většiny nebo velké řady onemocnění se střádáním bylo zvykem dlouhá
desetiletí psát přídomek „nevyléčitelná“. Vzhledem k nízkému výskytu byly výzkumné
kapacity státních i soukromých laboratoří zaměřeny nejprve na onemocnění častější,


tj. nemoci, které postihují statisíce či miliony pacientů na celém světě. Teprve v poslední
době dochází k objevům nových léků i pro pacienty se vzácnými poruchami. To se v plném rozsahu týká i mukopolysacharidóz.
Charakteristickým znakem mukopolysacharidóz je mimořádná závažnost onemocnění,
jeho těžký a progresivní průběh spojený s řadou somatických i funkčních změn organizmu nemocné osoby. Mukopolysacharidózy také zpravidla představují i mimořádnou
zátěž nejen pro pacienta, ale i pro jeho rodinu.
V naší publikaci přinášíme přehled nejnovějších poznatků o nejčastějších typech lysosomálních poruch, jejichž seznam budeme postupně rozšiřovat. Publikace je určena
nejen zdravotnickým pracovníkům a rodičům nemocných dětí, ale i pedagogickým a sociálním pracovníkům, kteří přijdou do styku s dítětem s mukopolysacharidózou a jeho
rodinou. Tomu odpovídá struktura knížky. V prvních kapitolách jsou uvedeny diagnostické, klinické a případně terapeutické aspekty jednotlivých druhů mukopolysacharidóz
a Niemman-Pickovy choroby, které jsou určeny převážně lékařům. Rodiče, pedagogové,
sociální pracovníci a další čtenáři mají možnost seznámit se s projevy onemocnění i se
speciálními problémy dlouhodobé péče o nemocné dítě, které byly získány mnohaletými zkušenostmi desítek rodin s nemocným dítětem. Čtenáři jistě přivítají i kapitolu věnovanou možnostem (zajištění) prostředků zdravotnické techniky určených nemocným
dětem. V publikaci jsou uvedeny údaje získané v rámci řešení grantového úkolu MZ ČR
(č. MZ0 VFN 2005) a GA ČR (č. 406/09/0177 - Kvalita života osob pečujících o člena rodiny
s těžkým zdravotním postižením).

	Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D
předseda Společnosti
pro mukopolysacharidózu

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc
přednosta Kliniky dětského
a dorostového lékařství, VFN Praha



1. Lysosomální střádavá onemocnění
Jiří Zeman
Metabolismus (neboli látková výměna) je neustálý koloběh biochemických reakcí, přeměn a pochodů, při kterých se v buňkách tvoří chemické látky potřebné pro život a funkci buněk a tkání, ale současně se odbourávají i látky a odpadní produkty, které již nemají
v těle uplatnění. Dědičné poruchy metabolismu vznikají při poruše funkce jednoho nebo
více enzymů, které se podílejí na látkové výměně nebo změnách ve složení a množství
strukturálních nebo transportních bílkovin.
Lysosomální střádavá onemocnění představují širokou skupinu dědičných poruch metabolismu. Lysosomy jsou buněčné organely, ve kterých probíhá štěpení, odbourávání a odstraňování nebo přenos různých makromolekul (vysokomolekulárních látek).
Lysosomální poruchy se klinicky projevují jako velice různorodá skupina více než
40 dědičně podmíněných onemocnění, při kterých má postižený pacient porušenu
jednu nebo více lysosomálních funkcí. V důsledku lysosomální poruchy dochází u postižených osob k postupnému hromadění a střádání nerozložených a neodstranitelných
velkých chemických molekul (makromolekul) uvnitř lysosomu. Zvětšené lysosomy mění
tvar buněk, poškozují jejich funkci a pomalu, ale progresivně, vedou k typickým klinickým projevům onemocnění.
Diagnóza lysosomálních onemocnění je obvykle založena na vyšetření aktivit jednotlivých enzymů v izolovaných leukocytech nebo kultivovaných fibroblastech, na histochemickém a elektron-optickém průkazu střádaného materiálu v biopsii z postižené tkáně
a na molekulárně-biologickém vyšetření. Velice důležitá je včasná diagnostika, a to nejen pro účely genetického poradenství v postižené rodině, a dostupnost prenatální diagnostiky, ale i pro narůstající počet lysosomálních onemocnění, která jsou léčitelná transplantací hematopoietickými kmenovými buňkami (HSCT) nebo enzymovou substituční
terapií (ERT, „enzyme replacement therapy“). U pacientů s některými lysosomálními poruchami již byla úspěšně vyzkoušena i perorální léčba blokátory syntézy makromolekul
a u řady dalších lysosomálních onemocnění se tato léčba zkouší. Genová terapie je zatím
ve stádiu výzkumu.
Mezi jednu z nejčastějších skupin lysosomálních onemocnění patří rozsáhlá skupina závažných onemocnění, které se označují jako mukopolysacharidózy. Podle typu enzymatického defektu i podle závažnosti klinického postižení se mukopolysacharidózy dělí na
několik typů, jimž jsou věnovány následující části této publikace.



2. Mukopolysacharidóza typ I (MPS I)
Pavel Ješina a Jiří Zeman
Příčina onemocnění
Mukopolysacharidóza I (MPS I) je dědičně podmíněné metabolické onemocnění ze skupiny lysosomálních střádavých onemocnění. MPS I je způsobena poruchou funkce enzymu alfa-L-iduronidázy, který se významně podílí na metabolismu a odbourávání glykosaminoglykanů (GAG). GAG jsou velké makromolekuly cukrů, které byly dříve označovány
jako mukopolysacharidy. Podle střádání mukopolysacharidů v těle dostala tato skupina
onemocnění i své označení - mukopolysacharidózy.
Glykosaminoglykany se podílejí na stavbě pojivové tkáně a představují důležitou složku extracelulární matrix. Snížená nebo zcela chybějící aktivita enzymu alfa-L-iduronidázy způsobuje u pacientů pomalé ale progresivní hromadění a střádání GAG v mnoha
tkáních s následnou poruchou jejich funkcí, které jsou v pokročilé fázi onemocnění již
nevratné. Nejdříve se GAG hromadí jen v lysosomech, což vede pozvolna k jejich zvětšování, takže mohou být v buňkách viditelné optickým mikroskopem jako vakuoly, jak
je tomu například v buňkách potních žlázek získaných při excizi kůže nebo v periferních
lymfocytech v nátěru krevních buněk. Na biochemické úrovni jsou v moči vylučovány ve
zvýšeném množství dermatansulfát a heparansulfát.
Dědičnost a výskyt
Dědičnost MPS I je autozomálně recesivní. To znamená, že k poruše funkce enzymu alfaL-iduronidázy, který je kódován na dvou alelách (jedné alele paternální od otce a jedné
alele maternální od matky), dochází pouze v případě, že oba rodiče jsou zdraví přenašeči
pro MPS I a že jejich potomek získá od obou rodičů alelu, na které je přítomna mutace.
Nemocný s MPS I tak má v genu pro MPS I mutace na obou alelách (je takzvaně homozygot pro danou mutaci), což vede k těžké poruše funkce alfa-L-iduronidázy s projevy
onemocnění. Oba rodiče nemocného dítěte jsou klinicky zdrávi, oba mají mutaci pouze
na jedné alele a jsou pro danou mutaci jen heterozygoti - přenašeči pro MPS I. V případě
MPS I totiž pro dostatečnou funkci enzymu stačí přítomnost i pouze jedné nepostižené
alely.
MPS I postihuje rovnoměrně obě pohlaví, vyskytuje se celosvětově. Frekvence výskytu MPS I v populaci je přibližně 1:100 000. V genu pro MPS I již bylo popsáno více než
100 různých mutací. V České republice se nejčastěji vyskytují mutace označované jako
W402X (cca u třetiny pacientů) a Q70X, které vedou k těžké poruše funkce enzymu a které spolu s mutací P533R představují více než polovinu mutovaných alel v kavkazské populaci. Zatím nebyla jednoznačně prokázána souvislost mezi genotypem a fenotypem
onemocnění, což znamená, že neexistuje přímá souvislost mezi klinickým průběhem
onemocnění a jeho prognózou a konkrétní mutací v genu pro MPS I. Jedinou výjimku



tvoří situace, kdy na obou alelách je přítomna tzv „nulová mutace“ s úplnou ztrátou funkce, což se vždy projeví těžkým průběhem onemocnění.
Klinické dělení MPS I na tři podtypy
MPS I je pomalu progredující onemocnění, u kterého je popisována široká variabilita
klinických příznaků s multisystémovým postižením, které může vyústit až k život ohrožujícím komplikacím. V minulosti se pacienti s MPS I podle závažnosti klinického průběhu
onemocnění zařazovali do tří samostatných podskupin MPS I, ale škála různých projevů se u jednotlivých pacientů natolik překrývá, že řada autorů dnes hovoří o jednom
onemocnění s velkou klinickou variabilitou. MPS I je tak chápána jako soubor klinických
postižení, pohybujících se u pacientů od nejmírnějších projevů až po těžký fenotyp.
Nejtěžší forma MPS I s nejzávažnější prognózou byla v roce 1919 pojmenována po doktorovi Pfaundlerovi a doktorce Hurlerové a označuje se jako MPS I (syndrom PfaundlerHurler, MPS I-H). Nejmírnější průběh onemocnění má MPS I-S (syndrom Scheie), pro který je typický pozdější začátek a mírnější klinické postižení. Tato forma MPS byl pospána
americkým oftalmologem H. G. Scheie v roce 1962. Uprostřed klinického spektra těchto
dvou forem onemocnění je syndrom Hurler-Scheie (MPS I –HS). Jak jsme však již uvedli,
klinické příznaky onemocnění představují spíše kontinuální spektrum od mírných projevů až po závažné. Navíc se závažnost jednotlivých příznaků v průběhu života mění, takže
se v současnosti od toho dělení opouští. Pokud se ještě někde původní dělení MPS I na
tři podtypy používá, tak to vychází spíše z tradice, než že by bylo možno použít přesných
kritérií.
Klinické projevy u pacientů s MPS I
První příznaky těžší formy MPS I (původně MPS I-H), které zahrnují prohlubující se mentální retardaci a výrazné postižení pohybového aparátu, se začínají projevovat již v kojeneckém věku a postižené děti (pokud nejsou léčeny) umírají v důsledku progresivního
neurologického postižení a kardiorespiračního selhání mezi 3. - 10. rokem života. V kojeneckém věku je často přítomna makrocefalie, mírná hypotonie, hepatosplenomegalie, umbilikální a inguinální kýla. Později v batolecím věku se prohlubuje kraniofaciální
dysmorfie s prominujícím čelem, sedlovitým nosem a makroglosií. Časté jsou infekty
horních cest dýchacích, zvětšené adenoidní vegetace, porucha sluchu, zákal rohovky,
hrudní kyfóza s protruzí sterna, gibbus v oblasti hrudní páteře, bederní hyperlordóza,
omezená hybnost velkých i menších kloubů, drápovité postavení prstů na rukou, syndrom karpálního tunelu, porucha růstu, hypertrichóza a zpomalení a zástava psychomotorického vývoje. Ve školním věku dochází k postižení funkce srdečních chlopní a rozvoji
kardiomyopatie. Závažnou komplikaci představuje rozvoj hydrocefalu a útlak krční míchy. Těžký průběh onemocnění se vyskytuje přibližně u poloviny ze všech dětí s MPS I.



U pacientů s přechodným fenotypem Hurler-Scheie (MPS I H-S) je průběh onemocnění
mírnější i pomalejší a očekávaná doba života je delší (cca 15 - 30 let). První příznaky
onemocnění jsou obvykle popisovány až v batolecím nebo předškolním věku a deficit intelektu je zpočátku jen velmi malý nebo dokonce i žádný. Mezi první příznaky
onemocnění, které jsou extrémně variabilní, mohou patřit hrubé rysy v obličeji, porucha růstu, zákal rohovky, ztuhlost kloubů, hluchota a postižení srdečních chlopní. Nejčastější příčinou úmrtí je srdeční selhání.
Pro nejmírnější formu MPS I, Scheie syndrom (MPS I-S) je typický normální intelekt, mezi
nejčastější obtíže patří degenerativní onemocnění kloubů, zákal rohovky a postižení srdečních chlopní. První příznaky onemocnění se objevují až kolem 5. roku a diagnóza
MPS I je často stanovena až s velkým odstupem. Většina pacientů má normální délku
života, největší riziko představují fatální kardiovaskulární a neurochirurgické komplikace. MPS I-S je vyskytuje přibližně jen u 10 – 15 % pacientů s MPS I. Nepoměr vzhledem
k vyššímu výskytu MPS I-H v populaci však může být způsoben i snadnější diagnostikou
u pacientů s těžší formou onemocnění, zatímco řada pacientů s mírnou formou onemocnění může být dlouho vedena pod nesprávnou diagnózou.
Dysmorfické změny a postižení muskuloskeletálního systému
Změny v měkkých tkáních a kostní deformity jsou typickým znakem MPS I-H a vedou
ke kraniofaciální dysmorfii, charakterizované zhrubnutím rysů v obličeji. U mírných forem onemocnění se tyto rysy projevují pomaleji nebo vůbec. U těžce postižených dětí
jsou popisovány zpravidla makrocefalie s vysokým prominujícím čelem, makroglosie,
sedlovitý nos s dopředu prominujícími nosními dírkami, gingivální hyperplázie. K dalším
symptomům patří abnormální struktura vlasů, hypertrichóza, zašpičatělé zuby s vrozenou mezerou mezi předními řezáky (diastema), opožděné prořezávání zubů a kariézní
chrup. Deformovaná sella tvaru J je typickým rentgeneologickým nálezem na lebce.
Pacienti s MPS I mají disproporci těla s krátkým krkem s protruzí sterna a obvyklou hyperkyfózou v oblasti hrudní páteře až gibbem, které mohou být přítomny již od narození.
Dospělí pacienti bývají většinou nižší postavy s abnormálním zakřivením páteře, často si
stěžují na bolesti v bederní krajině. U všech pacientů s MPS I jsou pozorovány strukturní remodelace rostoucích kostí charakterizované jako dysostosis multiplex. To zahrnuje
deformity dlouhých kostí, zašpičatělé metakarpální kůstky, dysplastické hlavice stehenních kostí, ovoidní těla obratlů se zobáčkovitým vytažením přední strany obratlů bederní páteře. Tvar žeber připomíná vesla – zúžení u obratlového konce a naopak rozšíření
u sternálního zakončení. Již v časném dětství bývá diagnostikována dysplázie kyčlí, která
doprovází i deformity pánve. K akutním komplikacím patří míšní poranění v důsledku
spondylolistézy a nestabilita atlanto-okcipitálního spojení způsobená dysplázií čepu
2. krčního obratle. Pacientům hrozí dislokace v kyčelním kloubu a typické je valgózní
postavení kolenního kloubu. Progresivní artropatie, projevující se kontrakturami, může
být patrna již ve věku 2 let, kdy jsou klouby postiženy symetricky, zpočátku bez známek


bolesti či zánětu. Jemná motorika ruky je zhoršena a může se vyvinout tzv. „drápovitá
ruka“. Kromě toho se prakticky ve všech kloubech může vyskytnout ztuhlost, bolestivost
a flekční kontraktury. Snižuje se vzdálenost, kterou je postižený pacient schopen ujít bez
zastávky a lze pozorovat i „chůzi po špičkách“. Při progresivním postižení pohybového
aparátu potřebují pacienti invalidní vozík.

Gastrointestinální příznaky
Mezi velmi časté příznaky patří inguinální a umbilikální hernie, které obvykle recidivují.
Vznikají v prvních měsících života u nejtěžší formy MPS I-H a naopak u mírnějších forem
jsou popisovány velmi vzácně a jsou spíše diskrétní. Jsou důsledkem kombinace oslabené pojivové tkáně stěny břišní a zvýšeného nitrobřišního tlaku díky hepatosplenomegalii.
Hepatosplenomegalie se u pacientů s MPS I vyskytuje často, u mírné formy onemocnění
může mít slezina i normální velikost. Zvětšení jater však nebývá spojeno s postižením
jaterních funkcí. Velká hepatosplenomegalie může někdy vyústit v poruchu průchodnosti gastrointestinálního traktu se zácpou nebo bolestivými průjmy, dalšími projevy je
zvracení nebo nepříjemné pocity předčasné sytosti.
Kardiovaskulární systém
Prakticky u všech pacientů s MPS I se mohou objevit patologické změny na srdečních
chlopních, při kterých se progredující střádání GAG může projevit srdečními šelesty
a později i stenózou nebo insuficiencí srdečních chlopní. Nejčastěji jsou postiženy aortální a mitrální chlopně s následnou dilatací srdce a kardiomyopatií s městnavým srdečním selháním. U některých pacientů s MPS I-H je kardiomyopatie přítomna již v 1. roce
života. Právě kardiovaskulární obtíže vedou i u mírnějších forem MPS I k nejčastějším
komplikacím.
Respirační obtíže a ORL problematika
Mezi časté postižení pacientů s MPS I-H patří obstrukce dýchacích cest, ke které dochází
z důvodu zesílené mukózní membrány v nosohltanu, hrtanu a průdušnici. V této souvislosti je často popisována spánková apnoe-hypopnoe, která v kombinaci s hypoxickými podmínkami pravděpodobně zapříčiňuje postižení CNS. Hypoventilační syndrom
s dyspnoí, vedoucí k atelektázám a častým plicním infektům, může nakonec způsobit
plicní hypertenzi a cor pulmonale. Hypertrofie adenoidní tkáně je řešena i opakovanou
adenotomií. Střádání GAG v orofaryngu, dysostóza ušních kůstek, poškození sluchového
nervu a opakované mesotitidy způsobují částečnou nebo úplnou ztrátu sluchu. Senzori-neuronální hluchota může být zlepšena pomůckami (naslouchadla), ačkoli mentální
úroveň pacienta je někdy limitující pro využití tohoto zařízení.
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Neurologická projevy
U pacientů s nejtěžší formou MPS I se ve druhé polovině prvního roku života zpomaluje
vývoj kognitivních a motorických funkcí a celkový psychomotorický vývoj se v batolecím
věku postupně zastavuje. V dalším průběhu neléčeného onemocnění dochází v batolecím a předškolním věku k regresi psychomotorického vývoje, což znamená, že postižené
dítě zapomíná dovednosti, které se již dříve naučilo, Zhoršuje se řeč, klesá mentální kapacita dítěte a o něco později se zhoršuje i hrubá motorika a úroveň sociální i adaptivní
chování.
Za hlavní příčinu rychlé neurodegenerace se považuje stále větší hromadění GAG (především heparansulfátu) v nervových buňkách CNS. Častým nálezem u těžce postižených
pacientů je komunikující hydrocefalus, projevující se rozšířením komorového systému
CNS, jen vyjímečně dochází k rozestupu lebečních švů. V pokročilých stadiích onemocnění se může vyskytnout zvracení, bolesti hlavy a edém papily. Hromadění GAG v meningách způsobující jejich ztluštění včetně ligament se projevuje jako progresivní cervikální
myelopatie, která může vyžadovat operační dekompresi míchy. Akutní míšní komprese
může zapříčinit celé spektrum projevů MPS I. Zavedení „shuntu“ může zmenšit problém,
ale obvykle nemá vliv na onemocnění jako takové. Špatná funkce rukou je způsobena
flekčními kontrakturami v kloubech a/nebo syndromem karpálního tunelu, ačkoli většina pacientů nevykazuje typické příznaky. Mezi další útlakové syndromy patří syndrom
tarzálního tunelu a útlak míšního kořene.
Oční postižení
Mezi časté oční nálezy patří zákal rohovky, porucha zrakové ostrosti (popř. až slepota),
glaukom a degenerace sítnice. Difúzní zákal rohovky spojený s přecitlivostí na světlo
je příznakem u všech forem MPS I. U mírných případů byl zjištěn periferní zákal se zachováním dobré zrakové ostrosti. Může se vyskytnout glaukom, ale většinou je obtížně zjistitelný pro ztluštění rohovky, a tím komplikované možnosti změřit nitrooční tlak.
U těžce postižených dětí může v důsledku dlouhodobého edému zrakového nervu dojít
až k jeho atrofii. Degenerace pigmentového epitelu sítnice je doprovázena zhoršeným
periferním viděním a noční slepotou.
Diagnostika
Diagnóza pacientů s MPS I závisí na klinickém podezření. Protože na počátku onemocnění nemusí být všechny projevy MPS I plně vyjádřeny, může být klinická diagnostika
obtížná a často i opožděná, především u mírnější formy MPS I. Mezi chybné diagnózy
může patřit diagnóza (juvenilní) revmatoidní artritidy, artrogrypóza, sklerodermie i některé degenerativní onemocnění a autoimunitní choroby.
Po vyslovení klinické podezření na MPS, je prvním diagnostickým testem biochemické
stanovení celkového množství a složení GAG v moči pomocí elektroforetické analýzy.
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Toto vyšetření nerozliší s jistotou jednotlivé typy MPS a ani pozitivní nález ještě neznamená potvrzení diagnózy MPS.
Pro definitivní stanovení diagnózy MPS I je nutné provést stanovení specifické enzymové
aktivity alfa-L-iduronidázy v izolovaných leukocytech z periferní krve a/nebo v kultivovaných kožních fibroblastech. U pacientů s MPS I je enzymová aktivita obvykle snížená pod
2-5 % normy, ale zbytková aktivita nesouvisí se závažností klinických projevů. Pro účely
genetického poradenství v rodině je vhodná diagnostika MPS I na molekulární úrovni
pomocí mutační analýzy.
Prenatální diagnostika MPS I je v ČR dostupná na biochemické i molekulární úrovni vyšetřením nativních nebo kultivovaných choriových klků, eventuálně kultivovaných amniocytů. Novorozenecký screening MPS I zatím není v České republice dostupný.
Léčba
Nezbytnou součástí léčby všech pacientů s MPS je sociální a symptomatická terapie. Původně byla paliativní a podpůrná léčba jedinou metodou pro postižené pacienty, která
zahrnovala kromě sociální pomoci i rehabilitaci a dechovou rehabilitaci, podporu dýchání (tracheotomie a „CPAP-continuous positive airways pressure“), transplantaci srdečních
chlopní u srdečního selhávání, ortopedické korekce kostních abnormalit.
V 80. letech minulého století byla poprvé realizována transplantace kostní dřeně. V současné době představuje transplantace hematopoietických kmenových buněk (HSCT)
z kostní dřeně nejúčinnější léčbu a metodu volby u pacientů s nejtěžší formou MPS I,
u kterých hrozí rozvoj postižení CNS. Podmínkou účinnosti transplantace (HCST) je nejen
HLA identický dárce v rodině nebo v registru dárců ale i včasná diagnostika onemocnění
(obvykle do 2 let věku), tedy ještě před rozvojem psychomotorické retardace. Samotná
transplantace však má i určité riziko, například že transplantované buňky se tzv. nepřihojí. Metoda HCST není účinná u dětí s MPS I a významnějším postižením funkce CNS.
Technologický vývoj v oblasti rekombinantních proteinů v posledních dvou dekádách
umožnil vývoj tzv. „enzyme replacement therapy“ (ERT, enzym substituční terapie). První
úspěšná ERT byla provedena v devadesátých letech 20. století u pacientů s Gaucherovou
nemocí, několik posledních let se používá i u pacientů s MPS I. Lékem volby je rekombinantní varianta enzymu alfa-L-iduronidázy, který je komerčně dostupný pod názvem Aldurazyme®. Přípravek je aplikován intravenózně v kapací infuzi v týdenních intervalech.
Jelikož enzym neproniká hemato-encefalickou bariérou, nemůže neovlivnit ani zabránit
eventuálnímu rozvoji postižení CNS. Samostatná enzymoterapie je proto indikována
u mírnějších forem MPS I bez významného postižení funkcí mozku. ERT se však úspěšně
používá u malých dětí s těžkou formou MPS I před a v průběhu přípravy na transplantaci
HCST. ERT je indikována i u některých pacientů s MPS I po transplantaci, pokud u nich
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v důsledku vzniku chimerismu příliš poklesne aktivita vlastní alfa-L-iduronidázy, kterou
lze monitorovat v izolovaných leukocytech periferní krve.
Pravidelné intrathekální podávání ERT u pacientů s MPS I s postižením CNS je zatím ve
fázi výzkumu. Studie vychází s předpokladu, že přímé podání enzymu do mozkomíšního
moku může překlenout současný problém hemato-encefalické bariéry. Ve fázi výzkumu
je i perorální substrát-inhibiční terapie MPS I pomocí malé molekuly. Také genová terapie MPS I je dosud jen ve fázi výzkumu na úrovni experimentálních zvířat.
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3. Mukopolysacharidóza typ II (MPS II)
Martin Magner a Jiří Zeman
Mukopolysacharidóza typ II (MPS II, Hunterova nemoc) je závažné metabolické onemocnění, které patří do skupiny lysosomálních onemocnění se střádáním.
Příčiny onemocněni
Mukopolysacharidóza typ II je dědičně podmíněné onemocnění, která vzniká při poruše funkce lysosomálního enzymu iduronátsulfatázy. Iduronátsulfatáza je podobně jako
všechny ostatní bílkoviny v těle kódována genetickou informací uloženou v genech.
Chyba v genetickém zápisu se nazývá mutace. Na základě geneticky chybné informace
si organismus si vyrábí enzym, jehož aktivita je výrazně snížená (tzv. zbytková) nebo dokonce zcela nulová, takže enzym nemůže účinně vykonávat svou biologickou funkci.
Iduronátsulfatáza se podílí na metabolismu a odbourávání velkých molekul (makromolekul), které se nazývají mukopolysacharidy neboli glykosaminoglykany (zkráceně GAG),
které představují důležitou složku mezibuněčné hmoty, (tzv. extracelulární matrix). GAG
se ve větším množství vyskytují především v pojivové tkáni. Díky svým chemickým vlastnostem výrazně určují mechanické vlastnosti tkání, jejich pevnost i elasticitu. GAG se
pravděpodobně účastní i adheze buněk, jejich růstu a diferenciace i mezibuněčných
vztahů a interakcí.
Během života se mezibuněčná hmota neustále tvoří i odbourává, což vede k velkému
dennímu obratu metabolismu GAG. Štěpení chemicky složitých GAG probíhá uvnitř
buněk v buněčných organelách, které se nazývají lysosomy, postupně a vyžaduje přítomnost celé řady po sobě fungujících enzymů. Jedním z těchto enzymů je iduronátsulfatáza. Nerozložené GAG se v lysosomech postupně hromadí, zvětšují jejich velikost
a postupně vyplní celou buňku. Klinické projevy onemocnění vznikají v situaci, kdy postižené buňky již ztrácejí schopnost svých základních biologických funkcí
Výskyt
Mukopolysacharidóza typ II patří mezi vzácná nemocnění. Vyskytuje se přibližně u jednoho chlapce ze 120 až 160 tisíc. U dívek se MPS II vyskytuje zcela ojediněle, dosud bylo
popsáno méně než 10 případů.
Dědičnost
Dědičnost mukopolysacharidózy typ II je na rozdíl od všech ostatních typů MPS, které
mají dědičnost autosomálně recesivní, je gonosomálně recesivní a je vázána na pohlavní
chromozom X. V genu pro iduronátsulfatázu bylo popsaných více než 300 různých mutací. Nejčastější jsou mutace bodové (asi 79 %), menší část mutací (cca 19 %) tvoří dalece,
což je absence větší části genu. Přibližně u jednoho procenta nemocných chlapců se
nepodaří genetický podklad onemocněné (mutaci) rozpoznat.
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Zatímco ženy a dívky mají 2 chromozomy X, které získávají po jednom z vajíčka matky
a spermie otce, mají muži a chlapci jen jeden chromozom X (lokus Xq28.1), který dostali
z vajíčka matky. Otec svým synům chromozom X nepředává. Znamená to, že při normální funkci a počtu chromozomů X mohou mukopolysacharidózou typ II onemocnět pouze chlapci, zatímco děvčata s jedním postiženým chromozomem X jsou klinicky zdráva,
ale mohou v dospělosti postižený chromozom X předat svým dětem. Pokud postižený
chromozom X předají synovi, chlapec onemocnění mukopolysacharidózou typ II. Pokud
jej předají své dceři, bude dívka klinicky zdravá, ale bude přenašečka jako její matka.
Dívka může onemocnět jen velice vzácně.
Historie
Mukopolysacharidózy provázejí lidstvo od nepaměti. Různá vyobrazení pacientů s výrazem nápadně připomínajícím mukopolysacharidózu lze vysledovat do středověku.
Kanadskou rodinu chlapce s mukopolysacharidózou typ II popsal ve svém románu severoamerický spisovatel Irving Washington (1783 – 1859). To, že se jednalo právě o tuto
nemoc, lze doložit i na základě klasického rodokmenu postižených členů rodiny. Onemocnění dostalo své jméno podle skotského lékaře Charlese A. Huntera, který v odborném časopise v práci z roku 1917 poprvé popsal typické klinické příznaky onemocnění
u dvou postižených chlapců.
Klinické příznaky onemocnění
Protože porušená funkce iduronátsulfatázy postihuje celý systém štěpení GAG v těle,
mohou se klinické projevy u jednotlivých typů mukopolysacharidóz částečně překrývat.
Navíc při různé zbytkové aktivitě enzymu je míra postižení u MPS II velice variabilní. Nejtěžší typ MPS II může probíhat jako těžké progresivní život ohrožující onemocnění s manifestací v časném kojeneckém nebo batolecím věku (typ A), naopak mírné postižení se
obvykle projevuje později, a má lepší prognózu (typ B). Mezi oběma typy onemocnění
však neexistuje přesná hranice a jednotlivé klinické projevy se mohou překrývat. To vedlo některé autory k názoru, že je nutno tuto uměle vytvořenou klasifikaci považovat za
čistě pomocnou.
Klinické projevy onemocnění jsou málokdy patrné již v novorozeneckém věku a většina
postižených chlapců odchází z porodnice jako ostatní zdravé děti. První příznaky jsou
vesměs nespecifické. Patří mezi ně pupeční nebo tříselná kýla, sedlovitý nos, větší obvod hlavy, opakované záněty horních cest dýchacích, časté záněty středouší či omezená
ztuhlost kloubů, například loketních. U chlapců s těžším typem MPS II se ke konci kojeneckého věku a na začátku batolícího věku objevuje hepatomegalie, změny v obličeji, zpomaluje se růst a opožďuje se vývoj v oblasti hrubé motoriky. Zvětšuje se jazyk,
vývoj řeči je často opožděn. Onemocnění obyčejně postupuje pomalu, takže rodiče si
probíhajících změn u dítěte nemusí hned všimnout. Trvá několik let, než se nahromadění
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(střádání) mukopolysacharidů projeví tak charakteristickými známkami, které rozpozná
i laik.
Střádání v játrech a slezině vede k progredující hepatosplenomegalii. Postižení skeletu
se projeví poruchou růstu i změnami ve tvaru a struktuře kostí s následnou protruzí sterna, hyperlordózou bederní páteře a hrbem v oblasti hrudní páteře. Postupně se mění
i fyziognomie obličeje se záklonem hlavy, takže postižení chlapci si jsou navzájem velice
podobní, jako kdyby všichni pocházeli z jedné rodiny. V této fázi onemocnění, obvykle
mezi 2.-4. rokem života již lze u chlapců s těžším typem MPS II klinickou diagnózu snadno stanovit, i když zkušený klinik může na MPS II pomýšlet dříve.
Postava a vzhled
Chlapci s MPS II mají charakteristický vzhled i postavu s mírným předklonem trupu a dopředu vystupujícím břichem, což způsobuje nejen zvětšení jater a sleziny, ale i snížená
síla břišního svalstva. Pro zvýšený nitrobřišní tlak a nedostatečnou pevnost a elasticitu
pojiva se často vytváří pupeční nebo tříselná kýla. Krk bývá zkrácen, hrudník je často
soudkovitý. Fyziologické zakřivení bederní páteře je zvýrazněno (bederní hyperlordóza).
Různě vyjádřena je hrudní kyfóza, která může imponovat až jako hrb. Dolní i horní končetiny jsou mírně pokrčené pro kontraktury v loketních a kolenních kloubech. Ruce jsou
drobné a prsty na rukou jsou zkrácené, jako kdyby ztluštělé a nelze je pro kontraktury
narovnat. Růst je méně postižen než u pacientů s Hurlerovým syndromem, variabilita je
však i tady veliká. Ve věku 10 let může porucha růstu u postižených chlapců dosáhnout
deficitu 15-35 cm.
Obvod hlavy bývá v prvních dvou letech života zvětšený (tzv. makrocefalie). Nápadné
je výrazné a husté obočí, které může ve střední čáře splývat. Vlasy jsou husté, vlasová
hranice bývá položena nízko. Kořen nosu je vpadlý, nostrily obrácené směrem dopředu
(antevertované), rty bývají ztluštělé. Lícní kosti čnějí dopředu a čelisti jsou předsunuté.
Mluví se o tzv. hrubých rysech obličeje. Jazyk je zvětšený (makroglossie), mohou být
přítomny tvarové změny zubů. Hlas je jako hluboký a chraplavý.
Projevem střádání v kůži a podkoží jsou drobné i větší podkožní uzlíčky, které u některých chlapců tvoří tzv. hrbolatou kůži, zejména na ramenou a zádech, ale vyskytují se i na
stehnech. Mohou se objevit a později vymizet nebo se znovu vrátit.
Postižení srdce a plic
Mukopolysacharidy se ve zvýšené míře ukládají i na srdečních chlopních, jejichž postižení se nejdříve projevuje srdečním šelestem a až později chlopenními vadami, které
následně vedou až k celkovému postižení srdce s projevy srdečního selhávání. Primární
hypertrofická kardiomyopatie se u mukopolysacharidózy typ II prakticky nevyskytuje.
Postižení plic vede ke snížení plicních objemů a spolu s postižením srdce vede k nižší
tolerancí fyzické námahy. Časté jsou chronická rýma, zvětšení nosních i krčních mandlí
a obstruktivní spánková apnoe. Některé děti mívají i opakované zápaly plic.
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Štěpánův úsměv
na jednom setkání
Společnosti

Štěpán s maminkou
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Štěpán s maminkou na setkání v Luhačovicích
Štěpánek už hodně nemocný
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Adam a Marek se sestřičkou při spokojeném odpočinku
Viktor přijel na setkání z Jižní Moravy

Neurologické postižení
Motorický vývoj je často opožděn. Postižení chlapci se naučí chodit později než jejich
zdraví vrstevníci , ale v oblasti jemné motoriky zůstávají neobratní (navlékání korálků,
kreslení, atd.). Asi dvě třetiny chlapců s MPS II má kognitivní a mentální deficit (porucha
vývoje řeči, postižení poznávacích funkcí). Nicméně i v tomto ohledu se projevuje výrazná variabilita závažnosti. Chlapci s těžkým typem MPS II se naučí používat jen několik
slov, chlapci s mírným typem MPS II mohou mít prakticky normální mentální vývoj.
U chlapců s těžším typem MPS II se v předškolním nebo mladším školním věku objeví změna chování a výrazné známky hyperkinetického syndromu. Tyto děti jsou špatně zvladatelné, péče o ně je velice náročná a vysilující. Během několika dalších let se
dítě zklidňuje, někdy i více navazuje sociální kontakty, ale postupně se horší pohybové
schopnosti. Terminální stadium je charakterizováno kvadruspasticitou s poruchou polykání a nakonec i dýchání. Sekundární epilepsie není pro toto onemocnění typická.
Střádání v okolí míchy v oblasti krční páteře může být překážkou při odtoku mozkomíšního moku, čímž může vznikat zvýšení nitrolebního tlaku a sekundární hydrocefalus. Samotný útlak krční míchy se projevuje poruchou periferních nervů (tzv. periferní polyneuropatie) se svalovou slabostí horních i dolních končetin. Chůze může být obtížná, děti
ztrácejí rovnováhu, zakopávají. Střádání na zápěstí vede k útlaku prostředního nervu (n.
medianus), které se projevuje syndromem karpálního tunelu s omezenou hybností prstů
na obou rukou.
Zrak a sluch
Postižení zraku nebývá dominantní, změny na rohovce jsou oproti mukopolysacharidóze typ I pouze mikroskopické. Může být přítomen glaukom (zvýšený nitrooční tlak). Díky
změněným anatomickým poměrům v oblasti hrdla a častému zahlenění děti trpí na záněty středouší s převodní poruchou sluchu, ale může se rozvinout i progresivní sensorická ztráta sluchu.
Radiodiagnostické nálezy
Rtg projevy na skeletu jsou i pro MPS II typické a označují se jako „dysostosis multiplex“.
Sella na rtg boční lebky je deformovaná a protažená do tvaru písmene J. Dlouhé kosti
jsou zkrácené s postižením metafýz i epifýz. Změny na kostech ulny a radia vedou k deformitě ve tvaru písmene V. Těla obratlů mají typický ovoidní tvar, často s ventrálním
rozšířením. Pánev je hypoplastická a hlavice i krčky stehenní kosti jsou deformované. Rtg
nálezy jsou obvykle o něco méně vyjádřené než u dětí s MPS typ I.
Diagnostika
Včasná diagnostika MPS II závisí na klinickém podezření nebo na pozitivní rodinné
anamnéze, při které lze u dítěte v ranním vzorku moče stanovit v metabolickém centru
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pomocí selektivního screeningu množství a složení GAG. Toto vyšetření může v ČR indikovat kterýkoliv lékař. U dětí s MPS II je vylučování GAG zvýšené, především pro zvýšení frakce dermatansulfátu a heparansulfátu. Pozitivní nález ještě neznamená potvrzení
diagnózy, protože nepřítomnost zvýšeného vylučování GAG ještě nevylučuje, obzvláště
při naředění moče po nočním pití. Je proto rozumné dodat do laboratoře několik vzorků
moče.
Při pozitivním nálezu nebo pokud trvá klinické podezření, je další diagnostika založena
na vyšetření aktivity iduronátsulfatázy v izolovaných leukocytech periferní krve nebo
v kultivovaných fibroblastech. Kůže pro kultivaci fibroblastů se nejlépe získavá seříznutím 1-2 mm povrchové kůže, nejčastěji na vnitřní straně paže. Diagnóza MPS II je potvrzena průkazem nízké nebo chybějící aktivity iduronátsulfatázy. Pro kontrolu a vyloučení
jiné vzácné nemoci (např. mnohočetné sulfatázové deficience) je nutno vyšetřit i aktivitu
některé z dalších sulfatáz.
Aktuální aktivitu enzymu nelze použít ke stanovení závažnosti onemocnění ani k identifikaci přenašeček. K definitivní diagnóze je nutno provést i molekulárně genetické vyšetření s nálezem patogenní mutace, která je za MPS II odpovědná. Molekulární vyšetření se používá i k potvrzení přenašečství u dívek. Umožňuje totiž spolehlivé genetické
poradenství a lze jej využít i pro potřeby eventuální prenatální diagnostiky. Ve stádiu
výzkumu je zavedení novorozeneckého screeningu mukopolysacharidózy typ II.
Léčba
Léčba pacientů s MPS II má dlouhou historii. Již v 80. letech minulého století se dělaly
pokusy s plasmaferézou (očišťováním krve od přebytečných glykosaminoglykanů), ale
tato léčba zůstala bez efektu. Ani transplantace pomocí hematopoietických kmenových
buněk z kostní dřeně od zdravých dárců není u pacientů s MPS II účinná (na rozdíl od
MPS I) a genová terapie je stále ve stádiu výzkumu.
Metodou volby v současné době je náhrada chybějícího enzymu pomocí enzymové
substituční terapie. Prvním lysosomálním onemocněním, při kterém byl v léčbě úspěšně
použit chybějící enzym, byla na začátku devadesátých let 20. století Gaucherova nemoc.
Od té doby bylo v tkáňových kulturách (v tzv. bioreaktorech) již připraveno několik enzymů pro různá lysosomální onemocnění včetně MPS II.
Enzymová substituční terapie se u pacientů s MPS II podává jednou týdně pomocí infuze
trvající kolem 3 hodin. Pro snadnější žilní přístup mohou mít pacienti zavedený speciální
katetr (implantofix), který usnadňuje intravenozní zavedení jehly. U léčených pacientů
se snižuje vylučování glykosaminoglykanů v moči, zmenšuje se velikost i objem jater
i sleziny, zlepšuje se fyzická aktivita vyjádřená zlepšením výkonu při 6 minutovém testu
chůze, zlepšuje se růst a zvyšuje se i vitální kapacita plic.
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Enzymová substituční terapie má i své nezanedbatelné limity. Léčba je většinou dobře snášena, ale u některých pacientů se mohou vyskytnout různě závažné alergické reakce,
které ale jen vyjímečně vedou k nutnosti přerušit léčbu. Bohužel se ukázalo, že podávaný enzym nepřechází přes hematoencefalickou barieru, takže není účinný pro pacienty
s těžkým postižením funkce centrální nervové soustavy. Nedávno začal výzkum s podáváním enzymu přímo do mozkomíšního kanálu, ale výsledky studie nejsou zatím hotovy.
Další pro enzymy špatně dostupnou tkání jsou kloubní chrupavky i samotná kost. Nezanedbatelným problémem léčby je i její extrémně vysoká finanční náročnost, která přesahuje možnosti rodiny, takže jedinou cestou je zajištění léčby díky zdravotní pojišťovně
pacienta. Cena podávaného enzymu závisí na hmotnosti pacienta s MPS II. Například
léčba dítěte o hmotností 24 kg stojí ročně cca 7,5 mil. Kč.
Významnou roli v péči o pacienty s MPS II má i terapie podpůrná neboli symptomatická.
Patří sem fyzioterapie, drobné i větší chirurgické a ortopedické zákroky i psychosociální
podpora rodiny.
Fyzioterapie zahrnuje dechovou rehabilitaci, kterou se snažíme předcházet snížené pohyblivosti deformovaného hrudníku a udržet dostatečnou dechovou rezervu. Při zbytnění sliznice nosu a hltanu se rovněž využívá inhalační terapie. Při pohybové rehabilitaci
je nutné se zaměřit na postiženou páteř a její stabilitu (kyfóza, skolióza, hyperlordóza).
Aktivním i pasivním cvičením je nutno předcházet a později léčit kontraktury velkých
i malých kloubů. K udržení jemné motoriky je potřeba myslet na i prstová cvičení.
Z chirurgických výkonů jsou to především operace tříselných a pupečních kýl. Pro opakované záněty uší nebo syndrom spánkové obstrukční apnoe, a pro zbytnělou lymfatickou
tkáň v oblasti nosohltanu je někdy nutné odstranit nosní nebo krční mandle případně
zavést ušní gromety (trubičky) přes ušní bubínky. Z ortopedických výkonů to jsou operace syndromu karpálního tunelu v oblasti zápěstí nebo korekční operace a implantace
endoprotéz. Ve spolupráci s neurochirurgem je někdy nutno řešit útlak krční míchy.
Pozor: Před každou operací je třeba anesteziologa upozornit na to, že intubace je u pacienta s MPS II značně riziková. Pacient s MPS má obvykle změněné anatomické poměry
v oblasti nosohltanu a krku.
Péče o pacienty s MPS II je velice náročná a vyžaduje maximální sociální podporu rodině.
Tam, kde je to možné, je vhodné snažit se chlapce integrovat mezi zdravé děti s individuálním pedagogickým přístupem. Často je potřebná i rodinná psychoterapie.
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4. Mukopolysacharidóza typ III (MPS III, Sanfilippo syndrom)
Tomáš Honzík, Jan Michalík a Jiří Zeman
Mukopolysacharidóza typ III (MPS III, Sanfilippo) je závažné metabolická onemocnění,
které patří do skupiny lysosomálních onemocnění se střádáním.
Příčiny onemocněni
Pacienti s mukopolysacharidózou typ III tvoří na biochemické i molekulární úrovni skupinu čtyř zcela různých onemocnění, která si však jsou na klinické úrovni poměrně značně
podobná až uniformní. Proto na klinické úrovni obvykle hovoříme o MPS III, zatímco na
biochemické i molekulární úrovni se odlišuje MPS IIIA, MPS IIIB, MPS IIIC a MPS IIID.
•
MPS IIIA je způsobena poruchou funkce enzymu heparan N-sulfatázy.
•
MPS IIIB je způsobena poruchou funkce α-N-acetylglukosaminidázy.
•
MPS IIIC je způsobena poruchou funkce acetyl-CoA: α-glukosaminide acetyltransferázy.
•
MPS IIID je způsobena poruchou funkce N-acetyl glukosamine 6-sulfatázy.
Všechny 4 enzymy se podílejí na metabolismu a odbourávání heparan sulfátu, což je
velká molekula (makromolekula) ze skupiny mukopolysacharidů neboli glykosaminoglykanů (zkráceně GAG). Ty představují důležitou složku mezibuněčné hmoty a ve větším množství se vyskytují především v pojivové tkáni. Svými chemickými vlastnostmi
ovlivňují mechanické vlastnosti tkání, jejich pevnost i elasticitu. GAG se pravděpodobně
účastní i adheze buněk, jejich růstu a diferenciace i mezibuněčných vztahů a interakcí.
Odstraňování nepotřebných GAG probíhá v buněčných organelách, které se nazývají
lysosomy. K odstranění GAG je potřeba celá řada enzymů, mezi které patří i všechny čtyři výše uvedené enzymy. Při poruše i pouze jednoho z enzymů dochází v lysosomech
k hromadění nerozložených makromolekul, lysosomy se zvětšují a postupně vyplní celou buňku. Klinické projevy onemocnění vznikají v situaci, kdy postižené buňky již ztrácejí schopnost svých základních biologických funkcí.
Výskyt onemocnění
Každý podtyp mukopolysacharidózy III patří mezi vzácná nemocnění. Jako celek se MPS
III vyskytuje přibližně u jednoho dítěte ze 66 až 100 tisíc živě narozených dětí, takže MPS
III patří spolu s MPS I a MPS II mezi nejčastější mukopolysacharidózy. V našem regionu
se z MPS III nejčastěji vyskytuje MPS IIIA a MPS IIIB. Výskyt MPS IIIC je mnohem vzácnější
a výskyt MPS IIID je zcela raritní.
Dědičnost
Dědičnost všech typů mukopolysacharidózy III je autosomálně recesivní, což znamená,
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že postižený pacient (proband) dostal genetickou informaci (mutaci) o onemocnění od
obou rodičů, kteří tak jsou zdraví přenašeči pro stejný typ MPS III. Pro rodiče to znamená,
že mají 25% riziko postižení každého dalšího potomka. Ještě přesněji popsáno, stejně
tak existuje 25% předpoklad, že dítě bude nejen zdravé, ale nebude ani nositelem dané
genetické informace a v modelovém případu bude 50 % potomků těchto rodičů zdravých, ale budou nositeli (přenašeči) této informace o nemoci.
Klinické příznaky
U pacientů s různými typy MPS III také existují fenotypické odlišnosti a variace, ale jsou
výrazně méně vyjádřeny než u jiných typů MPS. Mezi dominantní klinické příznaky patří
závažné progredující postižení funkcí centrálního nervového systému, zatímco somatické projevy jsou zpočátku jen mírně vyjádřené. To činí MPS III na rozdíl od ostatních typů
mukopolysacharidóz unikátní s mnohem obtížnější diagnostikou na klinické úrovni.
První příznaky onemocnění se obvykle manifestují mezi 2.-6. rokem života změnami chování a rozvojem hyperaktivity s poruchou pozornosti. Postupně se prohlubují poruchy
spánku s převráceným rytmem a noční nespavostí. Porucha spánku může vést až k úplné
noční insomnii (nespavosti). Častá je výrazná a obtížně ovlivnitelná hyperaktivita. Také
stavy autoagresivity a agresivity vůči okolí se objevují velmi často a jsou léčitelné velice
obtížně. V tomto období však převládá hyperaktivita, v řadě případů enormě vysoká se
závažnými dopady na projevy dítěte a možnosti jejich zvládání okolím. Chování postižených dětí je obtížně zvladatelné. V řadě případů je obtížné zajistit pobyt dítěte v kolektivu předškolního zařízení. V některých případech však děti s MPS III mohou navštěvovat
nejen předškolní ale i školská zařízení, i když obvykle jen speciální třídy. Od určitého
stupně onemocnění se však předpokládá spíše kompetence služeb sociální péče.
Rozvoj mentálních schopností dítěte je velmi brzy omezen postupným střádáním v CNS.
Některé děti tak nepřekročí rozumovou úroveň jednoletého až dvouletého dítěte. Někteří pacienti, zpravidla se zachovanou zbytkovou tvorbou deficitního enzymu, mohou
dosáhnout úrovně tří- až čtyřletého dítěte, ale vývoj rozumových (kognitivních) bývá
nerovnoměrný.
V dalším průběhu onemocnění (někdy se používá i termín druhá fáze onemocnění) se
dostavuje zpomalení a zástava vývoje a nakonec progreduje i úbytek již naučených dovedností. Opakované záněty středouší mohou vést k převodní poruše sluchu. Řečový
projev se horší, řeč se stává obtížněji srozumitelná, jednotlivá slova se často opakují, bez
konkrétní vazby na určitý objekt. Po období, kdy se již dítě naučilo hygienickým dovednostem a nepotřebovalo pleny, se dítě může začít znovu pomočovat, později se přidruží
i inkontinence stolice. Některé děti však potřebují pleny neustále.
Po několika měsících, kdy se u dítěte prohlubovala porucha duševních schopností se
v dalším průběhu nemoci (třetí fáze) může u dítěte objevit i fáze, kdy je onemocnění rela25

tivně stabilizováno. Postižené dítě se po určitou dobu již více nehorší, což dává rodičům
falešnou naději na zlepšení. Nedochází však k významnějšímu zlepšení mentálních funkcí ani psychomotorického vývoje. Nemoc se na určité období „jakoby“ zastavila. Tento
princip může být pozorovatelný i v dalších fázích nemoci. Popsány jsou případy pacientů, u nichž dochází k úbytku somatických i mentálních funkcí postupně, známy jsou však
i situace, kdy posun do další fáze nemoci se odehrává náhle a „skokově“.
V poslední fázi onemocnění se prohlubuje neurologické postižení s těžkou poruchou
kognitivních i sociálních dovedností a horší se i hrubá a jemná motorika. Časté je zakopávání a pády při ztrátě koordinace pohybů, neurologické postižení nakonec vyústí
v potřebu používat pro transport dítěte invalidní vozík. U některých děti s MPS III se objevují epileptické záchvaty. Postižené dítě se stává tiché až letargické, nechodí, postupně
ztrácí kontakt s okolím. V této fázi onemocnění je již při vyšetření mozku metodou CT
nebo MRI vidět obraz progredující mozkové atrofie. Postupně se objevují polykací obtíže, které vedou ke ztrátě hmotnosti a kachexii, což vede k indikaci zavedení výživové
gastrostomie.
Růst a dysmorfie
Zatímco u všech ostatních typů mukopolysacharidóz se setkáváme s projevy porušeného růstu a typicky zhrubělými rysy obličeje a projevy kostních metabolických změn
charakteru dysostosis multiplex, tvoří pacienti s MPS III výjimku. V době prvních příznaků
onemocnění s postižením CNS není růst zpravidla opožděn a u některých pacientů nejsou výrazněji vyjádřeny ani rysy kraniofaciální dysmorfie, která se objevuje až mnohem
později, obvykle až v průběhu dospívání. Při detailním popisu lze pozorovat diskrétní
změny, mezi které patří menší nos s více zanořeným kořenem, vlasy jsou drsné a pevné na pohmat, obočí je husté, často spojené ve střední čáře, obvod hlavy je obvykle
ve vyšších percentilových pásmech (relativní makrocefalie). Někteří odborníci hovoří
o „typickém obličejovém výrazu“. Ti, kdo měli možnost takto nemocné dítě pozorovat,
jej považují za typický.
U postižených dětí je časté zahlenění, dýchání ústy, jazyk je vyplazený ven, zuby jsou
často kariezní a dásně mohou krvácet. Růst nemusí být u všech pacientů s MPS III výrazněji postižen, takže konečná výška v dospělosti může odpovídat genetickým dispozicím
rodiny, i když u části pacientů je nakonec postava nižší, než by se očekávalo dle výšky
rodičů.
Pacienti s MPS III mívají naznačenou akcentaci bederní a krčí lordózy a hrudní kyfózy.
Kloubní ztuhlost a kontraktury nejsou nápadné na začátku onemocnění, mohou se ale
objevit až ve druhém a třetím stádiu onemocnění. Pupeční kýla a zvětšení břicha jsou
mnohem vzácnější než u MPS I a MPS II. Také hepatomegalie není nijak nápadná. Vlasy
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jsou u pacientů s MPS III poměrně nápadné, jsou hustší, silnější a lámavější. Obočí je
často tmavé a husté, uprostřed může být srostlé.
Postižení srdce a plic
Postižení chlopní a progredující chlopenní vady, které se tak často vyskytují u MPS
I a MPS II nebývají u většiny pacientů s MPS III vyjádřeny. Naopak časté jsou opakované
respirační infekce, zahlenění a kašel. Zvláště v dalších fázích nemoci jsou plicní onemocnění velmi závažná a komplikující.
Smyslové orgány
Opakované záněty středouší, hyperplazie krčních i nosní mandle může vést k převodní
poruše sluchu a zpomalení rozvoje řeči. Není však přítomna percepční porucha sluchu
ani ukládání glykosaminoglykanů v rohovce. U všech pacientů se však rozvíjí centrální
poruchy smyslového vnímání. Pacienti nejsou schopni zaostřit na předmět, mají receptivní poruchu řeči a sníženou kožní citlivost.
Rentgenové vyšetření u pacientů s MPS III ukazuje na rozdíl od pacientů s ostatními typy
MPS pouze mírné projevy dysostosis multiplex. Proto rtg vyšetření při vlastní diagnostice
pacientů s MPS III či v průběhu jejich klinického sledování sehrává až druhořadou roli.
Prognóza
Pacienti s MPS IIIA umírají většinou mezi 10-20 rokem života. U pacientů s MPS IIIB je
známo přežití až do 3 - 4. decenia, také náš nejstarší pacient s MPS IIIC již oslavil 30.
narozeniny. Mírný průběh onemocnění je u pacientů s MPS III obtížné definovat, pokud
se vyskytuje, tak jsme se s ním v naší skupině pacientů s MPS III dosud nesetkali. Uvedená délka onemocnění spolu s jeho závažností v praxi znamená významné a velmi těžké
omezení kvality života nejen nemocného dítěte, ale i osob o ně pečujících.
Diagnostika
Včasná diagnostika MPS III závisí na klinickém podezření nebo na pozitivní rodinné
anamnéze, při které lze u dítěte v ranním vzorku moče stanovit v metabolickém centru
pomocí selektivního screeningu množství a složení GAG. Toto vyšetření může v ČR indikovat kterýkoliv lékař. U dětí s MPS III je vylučování GAG zvýšené, především pro zvýšení
frakce heparansulfátu. Pozitivní nález ještě neznamená potvrzení diagnózy MPS III, protože nepřítomnost zvýšeného vylučování GAG ještě diagnózu nevylučuje, obzvláště při
naředění moče po nočním pití. Vylučování heparan sulfátu u pacientů s MPS III totiž převyšuje fyziologickou koncentraci heparan sulfátu v moči zdravých lidí pouze 2-3x a navíc
existuje výrazná denní variabilita exkrece. Rozumné je proto dodat do laboratoře několik
vzorků moče nebo vzorek z 12-24 hodinového sběru. Analýza mukopolysacharidů v moči však nedokáže odlišit jednotlivé podtypy MPS III.
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Pro stanovení přesné diagnózy jednotlivého podtypu MPS III je nutno provádět enzymatická vyšetření v izolovaných leukocytech z periferní krve nebo v kultivovaných fibroblastech. Kůže pro kultivaci fibroblastů se nejlépe získává seříznutím 1-2 mm povrchové
části kůže, nejčastěji na vnitřní straně paže. Diagnóza konkrétního podtypu MPS III je
potvrzena průkazem nízké nebo chybějící aktivity jendoho z enzymů, které se podílejí
na metabolismu heparan sulfátu. Pro kontrolu a vyloučení jiného nemocnění je vhodné
vyšetřit i aktivitu některého z kontrolních lysosomálních enzymů.
V České republice se enzymatická analýza všech čtyř podtypů MPS III rutině provádí
v Ústavu dědičných metabolických poruch VFN v Praze 2 (Ke Karlovu 2, www.udpm.cz).
Pro účely genetického poradenství a eventuální prenatální diagnostiku je někdy vhodné
potvrdit onemocnění i na molekulární úrovni průkazem mutace v genu pro příslušný
enzym. Gen pro MPS typ III C byl objeven teprve nedávno, a to skupinou Martina Hřebíčka z Ústavu dědičných metabolických poruch v Praze. Znalost aktuální aktivity enzymu
nelze použít ke stanovení závažnosti ani prognózy onemocnění, ale lze ji použít k identifikaci zdravých přenašečů v rodině.
Prenatální diagnostika je v ČR dostupná na enzymatické úrovni pro všechny podtypy
MPS III. Vyšetření se u těhotné ženy provádí v indikovaných případech v nativních i kultivovaných choriocytech nebo v kultivovaných amniocytech, v případě potřeby lze zajistit
i vyšetření na molekulární úrovni.
Léčba
U pacientů s MPS III nebyla kauzální terapie onemocnění dosud objevena, takže prognóza pacientů s MPS III je více než nepříznivá. Řada studií ukázala, že léčba pomocí
transplantace hematopoietických kmenových buněk z kostní dřeně je u všech typů MPS
III bez efektu. Ani genová terapie není dosud dostupná, zatím je stále ve fázi výzkumu.
Základem současné léčby je proto pouze léčba sociální a symptomatická. Potřebují ji
všichni pacienti s MPS III. Symptomatická léčba závisí na konkrétní potřebě pacienta,
patří sem především péče stomatologická, otorhinolaryngologická, chirurgická, ortopedická, gastroenterologická atd.
V současné době se u pacientů s MPS III zkouší tzv. varianta léčby substrát redukční (SRT)
pomocí gene expression-targeted therapy (Genistein-Soyfem). Po podání Genisteinu
dochází k inhibici syntézy glykosaminoglykanů, a tím snad k přechodnému omezení
střádání. Léčebné studie zatím probíhají, podle některých autorů se však u postižených
pacientů s MPS III může zlepšit sociální chování, i když obvykle jen přechodně.
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5. Mukopolysacharidóza typ IV
Pavel Ješina a Jiří Zeman
Mukopolysacharidóza typ IV, neboli syndrom Morquio, je dědičně podmíněné lysosomální onemocnění se střádáním, které patří do skupiny mukopolysacharidóz. U postižených jedinců s MPS IV dochází k hromadění vysokomolekulárních látek - mukopolysacharidů, nověji označovaných jako glykosaminoglykany (GAG).
Historie
V roce 1929, Dr. Morquio, pediatr z Uruguaye, a Dr. Brailsford, rentgenolog z Anglie,
souběžně popsali případy pacientů s příznaky, které jsou dnes označovány jako MPS
IV, neboli syndrom Morquio. Mnohem později, až v roce 1974 byl identifikován enzym,
N-acetyl-galaktosamin-6-sulfatáza, jehož defekt zapříčiňuje MPS IV typ A (MPS IVA).
O dva roky později byl popsán i první pacient s defektem beta-galaktosidázy, jehož onemocnění bylo označeno jako MPS IV typ B (MPS IVB). Typ MPS IVA je častější než typ MPS
IVB, který byl dosud popsán jen u malého počtu pacientů.
Příčiny onemocnění
MPS IV je způsobena poruchou intralysosomální degradace (štěpení) keratansulfátu,
který se skládá z N-acetyl-glukosaminu (nebo acetyl-galaktosaminu) a galaktózy. Keratansulfát tvoří esenciální komponentu chrupavčitých tkání a rohovky. Na štěpení keratansulfátu se podílí dva enzymy, jejichž porucha vede k dvěma typům MPS IV.
MPS IV typ A (MPS IVA) je způsobena poruchou funkce N-acetylgalaktosamin-6-sulfatázy, která štěpí sulfátové skupiny keratansulfátu i chondroitinsulfátu. Gen pro N-acetylgalaktosamin-6-sulfatázu je lokalizován na 16. chromozomu a kóduje protein o velikosti
522 aminokyselin. Enzym je stabilizován v komplexu se dvěma dalšími lysosomálními
enzymy, beta-galaktosidázou a alfa-neuraminidázou, a protektivním proteinem kathepsinem A. Interkace (vazba) těchto čtyř komponent je nutná pro správné posttranslační
procesování, stabilitu komplexu i efektivní degradaci keratansulfátu. V genu pro MPS IVA
bylo dosud popsáno více než 150 mutací.
MPS IV typ B (MPS IVB) je způsobena poruchou beta-galaktosidázy, která se podílí nejen
na degradaci keratansulfátu. Gen pro beta-galaktosidázu je umístěn na 3. chromozomu.
Metabolismus heparansulfátu a dermatansulfátu je u pacientů s MPS IV zcela v pořádku.
Proto u pacientů s MPS IV nedochází, na rozdíl od pacientů s MPS I , MPS II a MPS III k primárnímu postižení funkce centrální nervové soustavy.
Dědičnost
Oba typy MPS IV jsou onemocnění s autosomálně recesivním typem dědičnosti, což znamená, že oba rodiče jsou zdraví přenašeči (heterozygoti) pro MPS IV. Každé dítě dvou
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heterozygotních rodičů pro MPS IV má 25% riziko, že zdědí současně od obou rodičů
v genu pro MPS IV mutaci (nepříznivou genetickou informaci), a onemocní. Onemocnění nehrozí u potomků dvou heterozygotních rodičů pro MPS IV v případě, že dítě zdědí nepříznivou mutaci jen od jednoho z rodičů. V tomto případě, který nastane v 50 %
případů, bude dítě zdravý přenašeč pro MPS IV obdobně jako jeho rodiče. Dítě dvou
heterozygotních rodičů pro MPS IV má i 25% šanci, že bude nejen zdravé, ale nebude
ani přenašeč.
Výskyt
MPS IV postihuje rovnoměrně obě pohlaví a vyskytuje se pamětnicky. Výskyt MPS IV je
udáván v rozmezí od 1 : 75 000 (v Severním Irsku) až po 1 : 265 000 (v Německu). V České
republice byla stanovena incidence přibližně 1 : 140 000.
Klinické příznaky
Pro oba dva typy MPS IV je charakteristická porucha růstu, nízká postava, progredující
skeletální (kostní) dysplazie a postižení rohovky. V novorozeneckém a kojeneckém věku
jsou kostní změny velmi nenápadné, ojediněle se objevuje omezení abdukce v kyčli
nebo tzv. “koňská noha“. První příznaky se nejčastěji objevují mezi 1. až 3. rokem života,
ačkoliv diagnóza MPS IV je většinou stanovena později. Studie v USA ukázaly, že jen 76 %
pacientů s MPS IV bylo diagnostikováno do věku 6 let.
Délka života u pacientů s mírnějším průběhem nemoci nemusí být významně zkrácena.
Řada pacientů se dožívá až do 7. dekády. Mezi závažné klinické komplikace onemocnění
u pacientů s MPS IV patří těžká forma atlanto-okcipitální instability a následná myelopatie v oblasti krční míchy, která následně vede k progredující svalové slabosti. Objevuje
se porucha chůze, postavení kolenních kloubů dostává tvar písmene X. Svalová slabost
může vyústit v potřebu invalidního vozíku, klesá i svalová síla na horních končetinách.
Pacienti s MPS IVB mívají mírnější průběh onemocnění a obvykle dosahují i vyššího
vzrůstu.
Skeletální změny
Jedinci s MPS IV mívají krátký trup, těžká zakřivení páteře (jak hyperlordózy tak i kyfózy), protruzi sterna. Postižení krční páteře způsobuje výrazný záklon hlavy. Velmi časté je
flekční postavení v kyčlích nebo kolenním kloubu. Výška starších dětí a dospělých osob
s MPS IV je velmi obtížně měřitelná pro neschopnost postavit se vzpřímeně a obvykle
nepřesahuje 100 – 110 cm. Jedinci s MPS IV B jsou obvykle vyšší než osoby s MPS IVA
a dosahují výšky až 140 cm, ale mohou mít i normální výšku postavy. Kyfóza je zvláště
patrná v oblasti thorako-lumbální páteře, naopak skolióza je mnohem méně častá.
Dysplastické změny v atlanto-okcipitální oblasti mohou za určitých okolností vést k život
ohrožující subluxaci obratlů krční páteře s následným útlakem krční míchy. Na hrudní30

ku je charakteristickým nálezem extrémní protruze (vyklenutí) sterna (hrudní kosti), ale
hrudník může být i nálevkovitý a sternum vpáčené. Deformity hrudníku mohou být i nejčastější příčinou, která přivádí děti do pediatrických ambulancí. Typické zkrácení trupu
může být natolik značné, že dolní žebra mohou dosahovat až k hřebeni kosti kyčelní.
Lokty, ruce, kolena i kotníky jsou tedy proporcionálně větší. V batolecím věku je jako první příznak popisován gibbus, který je viditelný zejména v sedu. Uvolněná vazivová tkáň
zapříčiňuje hypermobilitu některých kloubů, hybnost jiných kloubů bývá omezená. Děti
s MPS IV nejsou často schopny udržet předměty v rukou. Naopak hybnost v ramenním,
kyčelním nebo kolenním kloubu je omezena. Chůze bývá obtížná, obvykle velmi pomalá
a chůze je i kolébavá. Trendelenburgův příznak je velmi často pozitivní. Postavení kolen
je značně valgozní (tvar písmene X) , což ještě více zhoršuje chůzi.
Hlava je normální velikosti, ale pro nízkou postavu se zdá proporcionálně větší. Prominují faciální část, zejména brada, zatímco ostatní části obličeje jsou spíše ploché s krátkým nosem a mírně vpáčeným kořenem nosu. Všichni pacienti s MPS IV mají změny jak
v dětském, tak i trvalém chrupu. Zuby jsou hypoplastické s ostrými špičkami a tenkou
sklovinou. Často jsou přítomny kalcifikační anomálie. Zvýšená predispozice ke kazivosti
zubů vede k jejich časné ztrátě.
Rtg projevy
Již v prvním roce života se objevují typické změny na rentgenových nálezech zahrnujících páteř, pánev a ruce, které mohou vést k podezření na diagnózu MPS IV. Mezi nejčastější nálezy patří ovoidní změny na tělech obratlů, platyspondylie (zploštělá a široká
těla obratlů) v pozdějších fázích onemocnění. S valgózním postavením dolních končetin
souvisí i odpovídající rentgenové nálezy včetně subluxačního až luxačního postavení
hlavic kostí stehenních . Na kyčlích pozorujeme rozšíření kyčelních lopat a naopak hypoplastické změny na dolních částech pánve. Na metakarpálních kůstkách vidíme zkrácení
a charakteristické tečkování v proximálních částech. Charakteristické pro MPS IV je deformace distálních částí kostí předloketních, které připomínají tvar písmene velké V. Žebra
jsou široká a na rtg snímku připomínají tvar vesla, obdobně jako u pacientů s MPS I.
Postižení nervové tkáně a smyslových orgánů
Pacienti s MPS IV nemívají primární postižení funkce centrální nervové soustavy (mozku)
a nebývá postižen intelekt. Naopak sekundární komplikace vedoucí k postižení periferní
nervové soustavy jsou časté, především na úrovni útlaku míchy, především jako následek kostních změn v oblasti páteře. Hypoplazie (nedostatečný vývoj) dens axis druhého
krčního obratle zapříčiňuje abnormální pohyblivost prvního krčního obratle s následným útlakem krční míchy, zejména při předklonu hlavy. Proto by děti s MPS IV neměly
provádět kotrmelce. K zúžení oblasti kranio-cervikálního skloubení přispívá i střádání
a hromadění GAG v okolní pojivové tkáni. Klinicky se stlačení míchy projeví progresí
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svalové slabosti, parézou a/nebo parestézií končetin. Vážnou komplikací jsou i příznaky inkontinence. V krajním případě může dojít až úplné tetraplegii (ochrnutí všech 4
končetin). Pro diagnostiku rozvoje sekundárních změn na míše jsou nutné neurologické
kontroly a opakované zobrazovací metody pomocí MR a neurofyziologická vyšetření, na
základě kterých jsou potom v případě potřeby indikovány ortopedické zákroky.
Pravidelným příznakem u pacientů s MPS IV je zákal rohovky, který může být velmi diskrétní a k jeho vyšetření je nutné vyšetření štěrbinovou lampou. Samotná zraková dráha nebývá ve většině případů postižena. V některých případech se vyskytuje i postižení
sluchu.
Postižení kardiorespiračního systému a břišních orgánů
Dýchání je omezeno těžkými deformitami hrudníku a páteře, což snižuje plicní ventilaci.
Ve třetí až čtvrté dekádě života se u pacientů s MPS IV může zhoršit dušnost a objevuje
se i hrubý až drsný hlas. Závažná je situace u pacientů, u kterých je MPS IV kombinovaná
s atakami alergického astmatu.
U některých pacientů s MPS IV se mohou objevit sekundární změny na srdečních chlopních, které lze zachytit jako nový srdeční šelest při poslechu pomocí fonendoskopu. Pro
potvrzení je nutné echokardiografické vyšetření. Pacienti s postižením srdečních chlopní
potřebují prevenci infekční endokarditis.
Těžkou komplikací způsobenou plicní hypertenzí, je vznik hypertrofie pravého srdce
s rozvojem cor pulmonale. Na rozdíl od jiných mukopolysacharidóz se u jedinců s MPS IV
takřka nevyskytuje hepatomegalie a/nebo splenomegalie.
Diagnostika
K podezření na diagnózu MPS IV vedou především klinické příznaky onemocnění a zejména kostní změny. U dětí na začátku onemocnění je někdy obtížné odlišit MPS IV od
dalších typů mukopolysacharidóz. Navíc u nich může dojít i k záměně s revmatologickým onemocněním nebo s některým z mnoha typů kostní (skeletální) dysplazie, zejména spondyloepifyzeální.
K diagnóze mukopolysacharidóz vede nález zvýšeného vylučování GAG ve vzorku ranní
moče nebo ve vzorku moče sbírané za 24 hodin. Protože koncentrace keratansulfátu
v moči nemusí být výrazně zvýšená, je při klinickém podezření na MPS IV vhodné toto
vyšetření několikrát opakovat. U pacientů s MPS IVB jsou v moči zvýšené i oligosacharidy.
Pro odlišení jednotlivých typů mukopolysacharidózy je nutné provést v moči elektroforetickou analýzu různých forem GAG . Pro jedince s MPS IV je charakteristické vylučování
chondroitinsulfátu a keratansulfátu.
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Konečnou diagnózu potvrdí vyšetření na enzymatické a/nebo molekulární úrovni. Nízká
aktivita N-acetylgalaktosamin-6-sulfatázy svědčí pro MPS IVA, nízká aktivita beta-galaktosidázy pro MPS IVB. Dostupná je i molekulárně-genetické vyšetření s určením konkrétní mutace. Obě vyšetření pomáhají i pro účely genetického poradenství v postižených
rodinách. Na biochemické i molekulární úrovni je v České republice je dostupná i prenatální diagnostika vyšetřením nativních nebo kultivovaných choriových klků, event.
kultivovaných amniocytů.
Novorozenecký screening MPS IV není zatím dostupný.
Léčba
MPS IV je multisystémové onemocnění, proto se v léčbě jedinců s MPS IV uplatňuje komplexní péče včetně rehabilitace, symptomatické a sociální terapie. Jedinci s MPS IV nemusí dodržovat žádnou speciální dietu, v rámci fyzických aktivit se doporučuje vyvarovat se repetitivních činností, které by vedly k dalšímu poškození pojivové tkáně. Kotouly
nejsou povoleny.
Při bolesti se podávají nesteroidní antiflogistika. Oxygenoterapie se uplatňuje u pacientů s výraznými plicními komplikacemi a spánkovou apnoí. Při postižení srdečních chlopní je nutná prevence infekční endokarditis. Zkouší se transplantace rohovky u pacientů
s těžkých zákalem, ale výsledky jsou zatím rozporuplné.
V případě potřeby jsou nutné různé ortopedické operace páteře, kyčlí nebo kolen
a neurochirurgické zákroky v oblasti krční míchy. Ortopedické zákroky kromě jiného
zahrnují fúzi (spojení) prvního a druhého krčního obratle, femorální osteotomii a operaci
kolenního kloubu pro valgózní postavení. Pacienti s nejtěžší formou MPS IV někdy potřebují totální endoprotézu kyčelního či kolenního kloubu.
Enzymová substituční terapie
U pacientů s MPS I, MPS II a MPS VI je již komerčně dostupná enzym substituční terapie
(ERT, Enzyme Replacement Therapy). Také pro pacienty s MPS IVA byl již připraven analog enzymu N-acetyl-galaktosamin-6-sulfatázy, ale jeho podávání je ke konci roku 2010
ve stádiu výzkumu. Předběžné publikované výsledky jsou slibné.
Transplantace hematopoietickými kmenovými buňkami z kostní dřeně nebo z pupečníkové krve se v současné době u pacientů s MPS IV na rozdíl u pacientů s těžkou formou
MPS I-H neuplatňuje. Genová terapie MPS IV je zatím pouze ve fázi výzkumu na úrovni
experimentálních zvířat.
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6. Mukopolysacharidóza typ VI
Lenka Vitnerová a Jiří Zeman
Mukopolysacharidózy jsou dědičně podmíněné lysosomální poruchy jednoho nebo více
specifických degradačních enzymů, které se podílejí na odbourávání mukopolysacharidů (GAG, glykosaminoglykany). GAG jsou základní složky pojivové tkáně, včetně chrupavky a cévních stěn. Skládají se z dlouhých polysacharidových řetězců, které obsahují
střídavě kyselinu uronovou a hexosaminová rezidua spojená do opakovaných jednotek,
která jsou vysoce sulfátována. Polysacharidové řetězce jsou navázány na specifické proteiny prostřednictvím komplexních makromolekul zvaných proteoglykany. Podle složení opakujících se jednotek v makromolekule GAG se rozlišuje několik typů mukopolysacharidů, například dermatansulfát, heparansulfát nebo keratansulfát.
Mezi časté klinické příznaky MPS patří faciální dysmorfie, porucha růstu, kostní dysplasie (dysostosis multiplex), hepatosplenomegalie, neurologické problémy a u některých
typů MPS i regres vývoje a zkrácení předpokládané délky života.. Naopak u mírnějších
forem MPS nemusí být délka života zkrácena a ani genotyp nemusí být pro MPS zcela
typický.
Mukopolysacharidóza typ VI (MPS VI, syndrom Maroteaux-Lamy) má název odvozený od jmen dvou francouzských lékařů - Dr. Maroteaux a Dr. Lamyho, kteří onemocnění
popsali jako první v roce 1963. Somatické rysy (fenotyp) připomínají pacienty s MPS I,
ale u pacientů s MPS VI obvykle nedochází k postižení funkce centrální nervové soustavy.
Podstatou MPS VI je porucha lysosomálního enzymu N –acetylgalaktosamin–4–sulfatázy (arylsulfatasy B) potřebného ke štěpení (degradaci) dermatansulfátu (DS). Neúplně rozštěpené molekuly DS nemohou být použity pro správný vývoj a funkci buněk,
ukládají se a střádají v lysosomech buněk a následně i v tkáních, čímž způsobují progredující poškození, především v chrupavkách, kostech nebo v srdečních chlopních.
Střádání DS v lysosomech způsobuje jejich zvětšení, které je viditelné při pozorování
buněk optickým mikroskopem jako vakuoly, například v buňkách potních žlázek získaných při malé excizi kůže nebo v periferních lymfocytech v nátěru krevních buněk.
Na biochemické úrovni vede porucha funkce enzymu k zvýšenému vylučování dermatansulfátu v moči.
Dědičnost MPS VI. je autosomálně recesivní, to znamená, že oba rodiče jsou zdraví
heterozygoti (přenašeči). Každé dítě dvou heterozygotních rodičů pro MPS VI má 25%
riziko, že zdědí současně od obou rodičů v genu pro MPS VI mutaci (nepříznivou genetickou informaci) a onemocní. Onemocnění nehrozí v případě, že dítě zdědí nepříznivou
mutaci jen od jednoho z rodičů. V tomto případě bude dítě zdravý přenašeč pro MPS IV
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obdobně jako jeho rodiče. Další dítě v rodině s MPS VI však má i 25% šanci, že bude nejen
zdravé, ale nebude ani přenašeč.
Gen pro arylsulfatázu B je na chromozomu 5 v pozici q13-14.
Výskyt MPS VI v populaci
MPS VI je onemocnění s velmi vzácným výskytem v populaci. Incidence je cca 1 : 340 000
s širokým rozmezím 1 : 200 000 až 500 000 živě narozených dětí.
Klinické příznaky
Klinické projevy MPS VI vykazují kontinuální spektrum projevů od mírných příznaků až
po závažné. Tíže a progrese MPS VI se může v průběhu života měnit. Závažnost MPS VI
částečně koreluje se zbytkovou aktivitou enzymu. U pacientů s nulovou nebo stopovou
aktivitou jde obvykle o těžkou formu onemocnění, která progreduje již od kojeneckého věku. U pacientů s mírnější formou MPS VI s pomaleji progredujícím onemocněním
a vyšší zbytkovou aktivitou enzymu se onemocnění může projevit až v průběhu dětství
či dospívání. V popředí příznaků jedinců s mírnější formou MPS VI nemusí být přítomna
kraniofaciální dysmorfie, ale jen porucha růstu nebo orgánové postižení, například srdečních chlopní.
V kojeneckém věku je častá makrocefalie, prominující čelo, mírná svalová hypotonie, hepatosplenomegalie, umbilikální a inguinální hernie. Postupně se v důsledku progredujícího lysosomálního střádání v tkáních prohlubuje kraniofaciální dysmorfie, deformity
hrudníku, kloubní postižení a orgánové postižení - kardiální, plicní, hepatosplenomegalie i postižení smyslové, například porucha sluchu.
Kraniofaciální dysmorfie - hrubé rysy obličeje - vznikají na podkladě kombinovaného
střádání GAG v kůži, podkoží a kostech obličeje. Postupně se mění vzhled obličeje, hlava
je relativně velká k výšce postavy. Hypoplazie kostí střední části obličeje a mírné rozšíření
spojené se subkutánním střádáním vede ke vzniku plochého kořene nosu, klenutému
čelu a setření rysů tváře. Oči jsou vystouplé, obočí silné. Rty, tváře, ušní lalůčky jsou ztluštělé. Zuby se opožděně prořezávají, jsou malé, nepravidelné, široké, mají mezeru mezi
předními řezáky, sklovina bývá defektní, se sklonem k zubnímu kazu, jazyk bývá prominující a gingivy hyperplastické. Krk je nápadně krátký.
Rtg nálezy u MPS VI
Jedinci s MPS VI mívají na rtg vyšetření klasický nález ve smyslu „dysostosis multiplex“,
který je výsledkem progresivního střádání v rostoucí kosti. Rozšiřují se diafýzy dlouhých
kostí, kortikalis kostí se ztlušťuje časně v průběhu nemoci, ale později se ztenčuje, jak
se rozšiřuje kostní medulární dutina. Někteří pacienti s MPS VI mají osteopenii a mohou
mít sekundární zlomeniny. Kosti jsou charakterizovány nedostatkem normální modelace
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a tubulace. Epifyzární centra jsou špatně vyvinuta. Kosti horních končetin jsou krátké
a na koncích se kuželovitě zužují, často jsou rozšířené ve středních částech. Metakarpy
jsou široké na distálním konci a zužují se na proximálních koncích. Spolu se ztluštěním
a kulovitým tvarem článků prstů má ruka i její rtg obraz drápovitý vzhled. Na dolních
končetinách mohou být přítomna coxa valga, hlavice femurů jsou malé a pánev špatně
vyvinutá. Kolenní klouby jsou ve valgózním postavení, kolena jsou v semiflexi a děti mají
„skrčenou postavu“ s nohama do X. Tvar žeber připomíná vesla – zúžení u obratlového
konce a naopak rozšíření u sternálního konce. Klíční kosti jsou krátké a silné. Předozadní
průměr hrudníku je zvětšený, trup je krátký, přítomna je hrudní kyfóza s protruzí sterna,
v torakolumbálním spojení může dojít k zaklínění ventrálních částí obratlů a ke vzniku
gibbu, významná je i bederní hyperlordóza. Břicho prominuje v důsledku kombinace
oslabení stěny břišní a zvýšeného nitrobřišního tlaku pro hepatomegalii a splenomegalii. Velice časté jsou pupečníková kýla a tříselné kýly. Obratle jsou hypoplastické, ovoidní,
přední strany těl obratlů jsou zobcovitě zakončené až do tvaru rybího obratle, rozvíjí se
kyfóza. Kostní změny dále zahrnují makrocefalii, lebka je zesílená, objevuje se i kraniosynostóza. Deformovaná sella tvaru J je typický nález na bočním snímku lebky. Děti mají
malou postavu, pectus carinatum a hypoplasii dens axis druhého krčního obratle, která
může vést k atlanto-axiální subluxaci, stlačení (kompresi) míchy a hydrocefalu. Časté je
postižení velkých kloubů, ztuhlost, bolestivost a flekční kontraktury, syndrom karpálního tunelu, který ještě více zhoršuje a omezuje hybnost ruky. Progreduje hrudní kyfóza,
gibbus, bederní hyperlordóza.
Kůže a adnexa
Kůže je hrubší a méně elastická, vlasy jsou hojné, matné a silné. Bývá přítomna hypertrichóza.
Porucha růstu
U osob s mírnější formou MPS VI, kteří nemívají výraznou kraniofaciální dysmorfii,
může být růstová retardace prvním příznakem onemocnění, obvykle s nástupem mezi
2.-3. rokem života. Porucha růstu postihuje jak trup, tak končetiny. Konečná výška postavy u pacientů s těžkou formou MPS VI je zhruba mezi 105 a 140 cm, hlava je disproporcionálně větší než tělo. Pacienti s mírnější formou onemocnění mají v dospělosti výšku
až 160 cm.
Kardiovaskulární systém
Střádání GAG vede k postižení srdečních chlopní, rozvoji hypertrofické kardiomyopatie
nebo fibroelastóze endokardu, k rozvoji nezvladatelných arytmií a v nejtěžších případech i k srdečnímu selhávání. Je-li postižení srdce přítomno již prenatálně, může způsobit neimunitní hydrops fetalis. Častý je šelest z aortální stenózy, ale častá je také mitrální
a aortální insuficience. Střádání GAG ve stěně koronárních tepen vede k rozvoji ische36
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Parádnice Sárinka
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mické kardiomyopatie a k projevům insuficience levé a/nebo pravé komory. Postižení
břišní aorty a renálních arterií vede k rozvoji systémové hypertenze. Právě kardiovaskulární obtíže vedou i u mírnějších forem onemocnění k nejčastějším komplikacím.
Respirační systém
V důsledku deformit hrudníku a současně progredující obstrukcí dýchacích cest dochází
ke ztíženému dýchání, námahové dušnosti, snížení vitální plicní kapacity a vteřinového
výdechového objemu. Komplikací MSP VI je i výskyt spánkové apnoe a recidivující infekty horních i dolních dýchacích cest. Inspirační stridor je způsoben vlivem zvětšeného
jazyka, krátkého krku, hypertrofických tonzil, ztluštěním sliznice v nosohltanu, hltanu,
hrtanu i průdušnici. Mucinózní hypersekrece, kostní deformity hrudníku a vedlejších dutin nosních, hypertrofie tonzil a adenoidní vegetace vedou k opakovaným středoušním
zánětům, bronchitidám, pneumoniím a sinusitidám. Hypoventilační syndrom s dyspnoí
a častými infekcemi může nakonec způsobit plicní hypertenzi a cor pulmonale. Časté
otitidy vedou k nedoslýchavosti při poškození převodního systému. V pozdějším věku
se u některých pacientů vyskytne i senzorická nedoslýchavost, která vzniká poškozením
jemných nervových vláken ve vnitřním uchu. Pokud je nedoslýchavost současně způsobena převodní poruchou i percepční poruchou, jedná se o smíšenou nedoslýchavost.
Trávicí systém
Hepatomegalie je běžně patrná až od předškolního věku. Splenomegalie je přítomna
u cca poloviny pacientů. Někteří jedinci s MPS VI mívají časté ataky průjmů v důsledku infiltrace autonomní inervace střeva. Obvyklým projevem nemoci jsou pupečníková i tříselná kýla, které vznikají v důsledku slabosti břišní stěny a tlaku zvětšených jater
a sleziny.
Nervový a smyslový systém
Primární postižení intelektu obvykle nepatří do obrazu MPS VI. K poruchám funkce
centrální nervové soustavy však může dojít sekundárně v důsledku sníženého sluchu
až hluchoty, postižením zraku nebo ischemickým poškozením mozku při spánkových
apnoických pauzách. Vlivem střádání GAG v leptomeningách může dojít k narušení cirkulace mozkomíšního moku a rozvoji komunikujícího hydrocefalu s nutností zavedení
ventrikulo – peritoneálního shuntu. K postižení zraku dochází jednak následkem ukládání GAG do rohovky, jednak v důsledku poškození sítnice nebo zrakového nervu (útlakem
zbytnělé kosti, vlivem zvýšeného nitrolebního tlaku). Postižení sluchu vzniká v důsledku
opakovaných infektů (převodní porucha), vlivem poškození nervového vedení (útlaky
zbytnělých kostí – percepční porucha). Myelopatie (postižení míchy) vzniká následkem
míšní komprese v místě zúžení míšního kanálu při ztluštělých obalech míchy. Výsledkem
je pak subsegmentální obrna. Myelopatie také vzniká v důsledku tvarových změn obratlů s rozvojem kyfoskoliozy. K akutním komplikacím patří míšní poranění v důsledku
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spondylolistézy (posunu těla obratle) nebo nestabilitou atlanto-okcipitálního spojení při
dysplazií čepu druhého krčního obratle. Časté je postižení periferních nervů – tzv. útlakové syndromy – zejména syndrom karpálního tunelu.
Diagnóza
1. Ke klinickému podezření na MPS VI vede kraniofaciální dysmorfie, porucha růstu,
deformita hrudníku, prominující břicho s pupeční kýlou, syndrom karpálního tunelu, genua valga, atd.
2. RTG vyšetření ukáže přítomnost „dysostosis multiplex“ s patologickým nálezem na
lebce, pánvi, páteři a ruky.
3. Cytoplasmatické inkluze jsou přítomny v granulocytech a lymfocytech. Inkluze jsou
metachromatické. Lysosomální inkluze jsou viditelné i v Kupfferových buňkách,
v hepatocytech, v buňkách spojivky, rohovky a kůže.
4. Metabolické vyšetření s elektroforetickým vyšetřením GAG ukáže zvýšené vylučování dermatansulfátu v moči, i když celkové vylučování GAG může být i normální.
5. Enzymatické vyšetření v izolovaných leukocytech nebo kultivovaných kožních
fibroblastech ukáže poruchu aktivity N–acetylgalaktosamin–4–sulfatázy (arylsulfatasy B).
6. Molekulární genetické vyšetření ukáže přítomnost mutací v genu pro arylsulfatázu B.
7. Prenatální dg. je dostupná na biochemické i molekulární úrovni vyšetřením biopsie
choriových klků.
Terapie
MPS VI představuje multisystémové onemocnění, které vyžaduje komplexní terapeutický přístup včetně sociální a symptomatické terapie.
Enzymová substituční terapie
Metodou volby v léčbě pacientů s MPS VI je enzymová substituční terapie (ERT, enzyme
replacement therapy) pomocí rekombinantně připravené N–acetylgalaktosamin–4–
sulfatázy (Naglazyme, Biomarine). Enzym se podává jednou týdně v intravenózní infuzi.
Pro lepší účinnost ERT je nutná včasná diagnostika onemocnění u pacientů s MPS VI,
u kterých se dosud onemocnění plně nerozvinulo.
Chirurgická léčba
•
kardiochirurgie: transplantace chlopní
•
neurochirurgie: operace hydrocefalu, laminectomie, dekomprese útlaku míchy, stabilizace atlanto – occipitální skloubení
•
ORL: adenotomie, tonzilektomie, punkce VDN, zavedení gromet do středouší, kochleární implantát při senzorické nedoslýchavosti
•
Oční: transplantace rohovky, operace glaukomu
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•
•
•

Ortopedie: operační řešení kontraktur, karpální tunel, fibrotických změn ligament,
kyčelní dysplazie, endoprotézy
GIT: herniotomie
Zubní: sanace kazů jako možných zdrojů infekce, protetika

Další terapie
•
cíleně podávaná antibiotika, mukolytika
•
léčba opakovaných infektů
rehabilitace dechová i pohybová
•
oxygenoterapie – dle potřeby i domácí dlouhodobá oxygenoterapie
•
•
prevence infekční endokarditis při chlopenních vadách
psychologická a edukační pomoc
•
•
oční – brýle dle kontrol visu, perimetru, kontrola nitroočního tlaku
•
ORL – sluchadla,
protetika – korzety, úprava obuvi a další ortopedické potřeby, invalidní vozíky
•
Transplantace hematopoietickými kmenovými buňkami z kostní dřeně nebo z pupečníkové krve se v současné době u pacientů s MPS IV na rozdíl u pacientů s těžkou formou
MPS I-H neuplatňuje, ale je možná. Genová terapie MPS IV je zatím pouze ve fázi výzkumu.
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7. Niemann-Pickova nemoc
Pavel Ješina a Jiří Zeman
Niemann-Pickova nemoc (NP) představuje heterogenní skupinu tří typů nebo podtypů
choroby, která patří do mezi metabolická onemocnění s lysosomálním střádáním. První
dva typy onemocnění, které jsou označovány jako Niemann-Pickova choroba typ A (NPA) a typ B (NPB), jsou způsobeny poruchou funkce lysosomálního enzymu kyselé sfingomyelinázy. Niemann-Pickova nemoc typ C (NPC) je způsobena poruchou transportu
cholesterolu a dalších lipidů přes lysosomální membránu.
Enzym kyselá sfingomyelináza je v buňkách přítomen v lysosomech, kde se podílí na
odbourávání sfingomyelinu. Chemicky je sfingomyelin složitý lipid, který je součástí
většiny buněčných povrchů a který spolu s cholesterolem významně přispívá k typické
struktuře buněčných membrán. Sfingomyelin spolu s dalšími lipidovými hydrolázami
potřebuje pro správnou funkci ionty zinku. U jedinců s NPA je aktivita sfingomyelinázy
prakticky nulová a jejich onemocnění je charakterizováno těžším průběhem s typickými
příznaky neurologického postižení, zatímco u jedinců s NPB s částečně zachovalou zbytkovou aktivitou enzymu neurologické postižení chybí nebo je vyjádřeno velmi mírně.
U obou typů onemocnění vede nedostatečná aktivita enzymu k progresivnímu hromadění a střádání neodbouraného sfingomyelinu v lysosomech různých tkání s největším
postižením retikuloendoteliálního systému. Pomocí mikroskopických vyšetření lze u jedinců s Niemann-Pickovou nemocí pozorovat v kostní dřeni, játrech, slezině, ale i v plicích a dalších orgánech charakteristické pěnové buňky (makrofágy s fagocytovanými
partikulemi plnými sfingolipidy).
Naopak u jedinců s NPC dochází v důsledku porušeného transportu cholesterolu a některých dalších lipidů přes membránu lysosomu k lysosomální akumulaci neesterifikovaného cholesterolu a až sekundárně i sfingomyelinu a ostatních glyko- a sfingolipidů.
Střádací proces je nejvýraznější v makrofázích a neuronech, což se projevuje nejen hepatosplenomegalií ale i neurologickým postižením.
Historie
V roce 1914, německý pediatr Albert Niemann (1880-1921) popsal malé dítě s hepatosplenomegalií a neurologickým postižením. Ve 20. letech minulého století studoval Ludwig Pick (1868-1944) tkáně dětí s obdobnými příznaky a ukázal, že charakter střádání
byl odlišný od do té doby již popsaných chorob se střádáním lipidů. V roce 1958 Crocker
a Farber popsali pacienty s různými klinickými projevy Niemann-Pickovy choroby, jejichž
diagnózy byly stanoveny podle přítomnosti pěnových buněk a zvýšeného množství sfingomyelinu v tkáních. Jelikož ve skupině jejich pacientů byly děti jak s neurologickým
postižením, tak i děti bez neurologických příznaků, klasifikoval Crocker později Niemann-Pickovu chorobu do čtyř odlišných typů založených na biochemických a klinic44

kých kriteriích. Skupina A (NPA) zahrnovala pacienty s klasickým neurodegenerativním
postižením, které vedlo k úmrtí již v dětství či dospívání. Ve skupině B (NPB) byli pacienti
s hepatosplenomegalií bez neurologické symptomatologie. Do skupiny C (NPC) patřili
pacienti s pomalým progresivním neurologickým onemocněním. A do poslední skupiny
D (dříve známé jako NPD) patřila geneticky izolovaná skupina pacientů z Nového Skotska v Kanadě.
V roce 1966 ukázal Kanfer se svými kolegy, že oba typy onemocnění, tedy NPA i NPB, jsou
způsobeny poruchou sfingomyelinázy, zatímco u pacientů s NPC není aktivita sfingomyelinázy porušena. V roce 1982 na mezinárodním sympoziu v Praze, kterého se účastnil
i prof. M. Elleder, bylo rozhodnuto o oddělení NPC od obou typů NPA a NPB. Patofyziologii NPC objasnil v roce 1984 Pentchev se svými spolupracovníky, kteří prokázali na myším modelu NPC poruchu celulární esterifikace exogenního cholesterolu. V roce 1997 se
ukázalo, že onemocnění NPC mohou vyvolat mutace ve dvou různých genech, proto se
nyní u pacientů s NPC odlišují dva podtypy onemocnění NPC1 a NPC2. V současné době
již molekulárně-genetická diagnóza nečiní problémy.
Genetika
Gen pro kyselou sfingomyelinázu, jejíž defekt vede k NPA a NPB, je lokalizován na
11. chromozomu. V genu, který má 6 exonů a kóduje protein o 629 aminokyselinách, již
bylo popsáno více než 100 patologických mutací. Některé mutace jsou prevalentní (častější) v určitých populacích a u některých mutací existuje i korelace mezi mutací a závažností klinických projevů onemocnění. Nejčastěji se Niemann-Pickova nemoc vyskytuje
u Aškenázských Židů. Mutace Q292K je spojována s pozdním nástupem neurologických
příznaků a mutace G391W, která má vysokou incidenci v rómské populaci, je naopak
asociována s vysoce různorodým neurologickým fenotypem. Mutace deltaR608 se nachází u cca 15-20 % pacientů s NPB v západní Evropě a Severní Americe.
V případě NPC je na úrovni DNA onemocnění způsobeno mutacemi v jednom ze dvou
genů – NPC1 nebo NPC2, které kódují funkčně spolupracující proteiny neenzymové
povahy lokalizované v pozdních endosomech/lysosomech. NPC1 je integrální protein
lysosomální membrány a jeho kódující gen leží na 18. chromozomu. NPC2 je solubilní
intralysosomální protein a gen je lokalizován na 14. chromozomu. Drtivá většina (95 %)
pacientů náleží do komplementační skupiny NPC1, zbylé do NPC2. Dosud bylo popsáno
více než 60 polymorfizmů bez klinických projevů a víc než 200 alelických variací vedoucích k patologickému efektu NPC1. Většina pacientů s NPC1 mutacemi jsou složení heterozygoti (tj. nesou dvě různé mutované alely, každou na jedné alele). Mutaci I1061T nese
přibližně 15-20 % pacientů s NPC1, následovanou mutací P1007A. Dosud je známo jen
21 rodin s mutací v genu pro NPC2 a popsáno bylo 13 patogenních mutací.
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Dědičnost všech typů NP je autosomálně recesivní, což znamená, že oba rodiče jsou
zdraví přenašeči, ale u jejich potomků existuje riziko 25 %, že budou postiženi chorobou.
Onemocnění nastane v případě, že potomek heterozygotních rodičů dostane mutaci
současně od matky i otce. Pokud dostane mutaci jen od jednoho z rodičů, bude zdravý
přenašeč. Niemann-Pickova choroba postihuje rovnoměrně obě pohlaví. Nedávno se
ukázalo, že gen pro kyselou sfingomyelinázu je paternálně imprintován, a tak někteří
heterozygotní přenašeči mají příznaky choroby díky preferenční expresi maternální alely
při methylaci paternální alely.
Niemann-Pickova nemoc (NPA a NPB) se vyskytuje panetnicky, incidence je cca
0.5 -1 : 100 000. V případě NPC se uvádí celosvětová incidence 1 : 120 000 (v Portugalsku
1 : 45 000; v ČR asi 1 : 110 000).
Klinické příznaky
Pro pacienty s NPA je obvyklý nástup obtíží již během prvních 6 měsíců života. Z neurologických příznaků NPA je typická hypotonie a svalová slabost. V kojeneckém věku
je obvyklé neprospívání s častým zvracením a průjmy, častá je hepatosplenomegalie
a lymfadenopatie. Časté je postižení sítnice charakteru třešňové skvrny (cherry-red spot).
Postižené děti umírají ve věku 1,5 až 3 let, ale stoupá i počet pacientů, zejména z Německa a České republiky, s pozdně infantilním nebo juvenilním nástupem neurologických
obtíží nebo dokonce dospělých pacientů s neurologickým postižením.
U pacientů s NPB bývá průběh onemocnění pomalejší. Mezi první příznaky v kojeneckém nebo batolecím věku patří splenomegalie nebo hepatosplenomegalie, ale k organomegalii může dojít i mnohem později. Časté je pomalu progredující intersticiální postižení plic. U menších dětí je běžné neprospívání a později i zpomalení růstu. Na očním
pozadí, podobně jako u pacientů s NPA, může být přítomna třešňová skvrna, ale na rozdíl
od pacientů s NPA nedochází k významnému neurologickému postižení. V laboratorních
nálezech bývají zvýšené aminotransferázy, trombocytopenie a hyperlipidemie.
Klinické spektrum příznaků u pacientů s NPC je široké, nicméně s výjimkou časné infantilní formy je naprostá většina příznaků u pacientů od předškolního věku do dospělosti spojena s progredujícím postižením mozkových funkcí. Typickými neuropsychickými projevy jsou – mozečková a extrapyramidová symptomatologie, supranukleární
pohledová obrna, porucha artikulace s dysfagií, organický psychosyndrom s primárním
postižením exekutivních funkcí, kataplexie u dětí a psychózy u dospělých. U některých
pacientů se progrese onemocnění objevuje až v dospívání či dospělosti.
Postižení nervové tkáně, psychomotorický vývoj a psychiatrické změny
U dětí s NPA je progredující hypotonie časným příznakem a postupně dochází až k vyhasnutí reflexů. Naopak funkce hlavových nervů zůstává nedotčena. K úvodní axiální
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hypotonii se později přidávají oboustranně pyramidové známky. Často je přítomno zpomalení vedení periferními nervy. Ztráta motorických funkcí a deteriorace intelektu pokračuje až do doby, kdy pacienti mají těžkou spasticitu a rigiditu. Křeče jsou popisovány
vzácně. U většiny pacientů s NPA nedosáhne psychomotorický vývoj úrovně ročního dítěte a naopak s progresí nemoci dochází i ke ztrátě již nabytých znalostí. Psychomotorická retardace postihuje všechny její složky. Existují však i NPA pacienti s lehčím systémovým postižením s mírně opožděným začátkem neurologických příznaků a pomalejším
průběhem.
Pacienti s NPB obvykle nemívají neurologické postižení a jejich intelekt je intaktní, ale
i u pacientů s NPB se může rozvinout periferní neuropatie, extrapyramidová symptomatologie nebo psychické problémy.
Neuropsychiatrická manifestace u NPC se sice může objevit již v kojeneckém věku ale
také mnohem později. Děti ve věku od 6 do 15 let mívají často obtíže ve škole a problémy s chováním. Mají omezenu schopnost učení, ale mezi pacienty existuje velká variabilita. Progresivní kognitivní postižení je přítomno v rozsahu od mírného omezení exekutivních funkcí až po hlubokou demenci s apatií a mutizmem. Psychózy jsou běžným
příznakem u pacientů s pozdní formou nástupu obtíží a mohou být chybně diagnostikovány jako schizofrenie anebo jako jiné psychiatrické onemocnění, zejména chybí-li neurologické symptomy. Další časté psychiatrické příznaky zahrnují agitaci, hyperaktivitu,
poruchy spánku, bipolární poruchy nebo deprese.
Gastrointestinální obtíže a postižení sleziny
Prvními příznaky u pacientů s NPA, které se často objevují již v prvních týdnech života,
jsou zvracení a průjmy, odmítání stravy, které dohromady vedou k neprospívání. Novorozenecký cholestatický ikterus je velmi vzácný u NPA, naopak u NPC je neonatální
cholestatický ikterus častý. Těžce postižené děti měly ultrasonograficky již intrauterinně
dokumentován ascites, který přetrvával i po narození.
U většiny dětí s NPA nacházíme progresivní hepatosplenomegalii, také u pacientů s NPB
a NPC je hepatosplenomegalie obvykle prvním příznakem onemocnění. Případy s těžkým postižením jater byly popsány jen vzácně. Izolovaná organomegalie se nachází
u pozdně infantilní formy NPC a může zcela chybět u adultní formy NPC. Pacienti s NPB
mívají běžně patologický profil lipidů (zvýšená hladina triacylglycerolů, zvýšená hodnota LDL-cholesterolu) a zvýšené aktivity aminotransferáz.
Hypersplenizmus vede u pacientů s NPB k sekundární trombocytopenii. Infarizace sleziny může způsobit akutní břišní bolest imitující náhlou příhodu břišní. Splenektomie,
a to totální nebo parciální, je někdy indikována jako prevence zvýšeného rizika ruptury
sleziny, ale jen ve výjimečných případech.
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Plicní postižení
Vedle organomegalie nacházíme u pacientů s NPB i postižení plic. Při rtg a CT vyšetření
plic jsou často popisovány difúzní retikulonodulární infiltrace v obou plicích. Ojediněle
jsou popisovány i kalcifikace. Intersticiální plicní postižení způsobuje různé funkční omezení. Mezi nejčastější patří námahová dušnost a závislost na kyslíku. Radiologické nálezy
ale nemusejí odpovídat funkčnímu postižení. I u dětí s NPA bylo popsáno hromadění
sfingomyelinu v plicích, což vede k různým intersticiálním plicním procesům, které se
klinicky projevují jako časté respirační infekty. Plicní selhání může být i příčinou úmrtí.
Oční nálezy
Vyšetření očního pozadí u pacientů s NPA velmi často ukáže změny na sítnici, které nás
mohou navést ke správné diagnóze. Akumulace sfingomyelinu v buňkách retinálních
ganglií způsobuje bílé lemování kolem makuly nebo je popisována tzv. třešňová skrvna
(„cherry-red spot“). Ačkoliv klasická třešňová skrvna nemusí být v časném stádiu onemocnění u pacientů s NPA přítomna, později se objeví u všech. Naopak u pacientů s NPB
je třešňová skrvna přítomna jen u jedné třetiny nemocných. Typickým oftalmologickým
nálezem u pacientů s NPC je supranukleární pohledová obrna ve vertikálním pohybu.
U obou forem, NPC1 i NPC2, je to téměř konstantní a charakteristický znak, který je doprovázen úvodním zpomalením rychlosti vertikálního nystagmu. Později tyto změny
limitují u pacienta schopnost číst anebo se orientovat a rozpoznávat okolí a sociální integraci.
Diagnostika
Na možnost lysosomálního onemocnění nás často navede klinický nález hepatosplenomegalie podpořený ultrasonografickým podezřením na parenchymové změny ve smyslu střádání. Typická je zvýšená aktivita chitotriosidázy, ale je nutné mít na paměti, že až
5 % populace má tento enzym deficientní, a proto může dojít k falešně negativnímu
nálezu. Vyšetření kostní dřeně obvykle prokáže nespecifickou přítomnost pěnovitých
histiocytů.
V kombinaci s typickými klinickými projevy, neurologickou a psychiatrickou symptomatologii, můžeme pomýšlet na Niemann-Pickovu chorobu různých typů. Mezi další
nespecifické laboratorní nálezy patří trombocytopenie, změny v lipidogramu a elevace
jaterních transamináz. Stanovení specifické enzymové aktivity kyselé sfingomyelinázy
nám prokáže typy NPA a NPB. Měření lze provádět v leukocytech nebo v kultivovaných
fibroblastech.
Pro diagnostiku NPC se používá elektron-mikroskopické vyšetření vzorku kožní biopsie,
které ukáže polymorfní cytoplazmatická tělíska, patognomická pro NPC. Vyšetření však
je náročné na přípravu preparátu a vyžaduje i velké zkušenosti patologa. Velmi specifické
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vyšetření je tzv. filipinový test, při němž jsou kultury kožních fibroblastů pěstovány v kultivačním médiu obohaceném o LDL-cholesterol, a buňky jsou posléze obarveny filipinem.
Buňky od pacientů s NPC poskytují typické fluorescenční perinukleární vesikuly. Další diagnostika je založena na esterifikaci cholesterolu v kulturách kožních fibroblastů.
Pro jednoznačnou diagnózu NP je nutné molekulárně-genetické vyšetření, které identifikuje mutaci v daném genu způsobující Niemann-Pickovu chorobu. Je potřeba si uvědomit četnost polymorfizmů, které již byly nalezeny v genech, a správně interpretovat
nálezy. V rodinách se všemi typy NP nemoci dokumentované na molekulární úrovni lze
nabídnout prenatální diagnostiku v nativních nebo kultivovaných choriových klcích,
eventuálně v kultivovaných amniocytech. Novorozenecký screening této choroby není
zatím dostupný.
Léčba
Léčba pacientů s NPA a NPB zahrnuje podpůrnou léčbu symptomů – aplikace transfuze
trombocytárních náplavů při kritických trombocytopeniích, oxygenoterapie u plicních
komplikací, zajištění adekvátní výživy a léčbu hyperlipidemiky. Byly provedeny transplantace hematopoietickými kmenovými buňkami kostní dřeně s různými výsledky.
Úspěšná transplantace vedla ke korekci metabolického defektu, zlepšení krevního obrazu, redukci objemu jater i sleziny. Nicméně v případě neurologického postižení není
popisováno zlepšení stavu. Proto je transplantace kostní dřeně nebo pupečníkové krve
indikována u pacientů s NPB typem choroby. Při hypersplenizmu je jako prevence zvýšeného rizika ruptury sleziny ve výjimečných případech provedena splenektomie. Kauzální
terapie s využitím tzv. enzyme replacement therapy (ERT), při které by se pacientům
aplikovala rekombinantní forma postiženého enzymu, je zatím ve fázi studií. Ve fázi výzkumu je taktéž genová terapie.
Kauzální terapie není zatím dostupná ani u NPC. Výsledky mezinárodních studií ukazují, že u pozdních pomalu progredujících forem NPC vede podání inhibitoru glukosylceramidsyntázy, preparátu s miglustatem, k inhibici syntézy glykosfingolipidů, což
jsou hlavní akumulované látky v neuronech u NPC. Tím dochází ke zpomalení a stabilizaci průběhu nemoci. Miglustat byl již pro léčbu pomalu progredujících forem NPC
schválen Evropskou komisí a v současné době se zavádí i u pacientů v České republice,
ve fázi výzkumu jsou i další léky, ale ekonomické náklady na léčbu jsou však vysoké.
V současné době se experimentálně testují nové farmakologické možnosti léčby, které
by mohly terapeutický vliv miglustatu posílit. Na tkáňových kulturách a zvířecích modelech byl zjištěn pozitivní vliv cyklodextrinu, který vytváří komplex s cholesterolem
a redukuje jeho množství v neuronech, nebo kurkumin, který obnovuje homestázu
kalcia. Dalším slibným přístupem je posílení exprese mutovaného proteinu nebo využití chaperonů, které přispívají ke stabilizaci špatně sbalených mutovaných variant
NPC1 proteinu.
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Péče o pacienty s Niemann-Pickovou chorobou zahrnuje paliativní léčbu. Tu představuje
zejména farmakologická psychiatrická léčba tricyklickými antidepresivy, dále antiepileptická léčba. Dystonie a tremor se dobře upravují na léčbě anticholinergiky. Melatonin
může být využit k léčbě nespavosti. U pacientů, u kterých se rozvinula dysfágie, a kteří
mají riziko aspirací během jídla, se doporučuje zavedení gastrostomie.
Při absenci kauzální terapie je zejména u rychle probíhajících časných forem nemoci
zásadní včasná a přesná diagnostika, umožňující genetické poradenství v postižených
rodinách.
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8. Veřejné zdravotní pojištění
Marcela Staníková
Život s dítětem nemocným některou ze skupiny mukopolysacharidóz je velmi náročný.
Nemocné dítě vyžaduje obrovské množství pozornosti a péče ze strany blízkých. V určitých situacích může tuto péči podpořit i využití možností, které vyplývají z postavení
dítěte jako pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění. Je vhodné, aby pečující osoby dobře znaly svá práva a z nich vyplývající možnosti, které mohou využít v péči
o nemocné dítě. Stručný přehled postavení pojištěnců v systému veřejného zdravotního
pojištění je obsahem této kapitoly. V její druhé části přinášíme popis postupu, jenž vede
k možnosti využít prostředek zdravotnické techniky, jak se oficiálně nazývá segment
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek využívaných osobami se zdravotním postižením.
Každý občan České republiky je ze zákona pojištěn u některé zdravotní pojišťovny.
V České republice působí v současné době 8 zdravotních pojišťoven. Předmětem činnosti všech zdravotních pojišťoven je poskytování služeb, přičemž základní část služeb
- poskytování veřejného zdravotního pojištění - je u všech zdravotních pojišťoven stejná
a stanovená zákonem.
Každý pojištěnec má možnost zvolit si zdravotní pojišťovnu (změnit pojišťovnu lze
jednou za 12 měsíců, vždy k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10.; za nezletilé osoby a za osoby bez
způsobilosti k právním úkonům podává žádost o změnu zdravotní pojišťovny zákonný
zástupce).
V následující části si vysvětlíme některé z nejčastěji užívaných pojmů, které se váží
k postavení osoby (pacienta, pojištěnce) v systému zdravotní péče u nás.
Pojištěnec:
každá osoba s trvalým pobytem na území ČR;
•
osoba, která je zaměstnána u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na
•
území ČR.
Kategorie pojištěnců:
•
zaměstnanci;
•
osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ);
•
osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP);
•
státem hrazení pojištěnci (všichni, za které hradí zdravotní pojištění stát – děti, studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce, osoby pečující o osobu blízkou......).

51

Vznik zdravotního pojištění:
•
narozením;
•
získáním trvalého pobytu na území ČR;
získáním zaměstnání u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.
•
Zánik zdravotního pojištění:
•
úmrtím nebo prohlášením za mrtvého;
•
zánikem trvalého pobytu na území ČR;
ukončením zaměstnání u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na úze•
mí ČR.
Plátci zdravotního pojištění:
•
pojištěnci (zaměstnanci, OSVČ, OBZP);
•
zaměstnavatelé;
•
stát.
Práva pojištěnců:
•
právo na výběr zdravotní pojišťovny (výjimkou jsou právě narozené děti, které jsou
automaticky pojištěny u stejné pojišťovny jako matka);
•
právo na svobodnou volbu lékaře nebo odborného pracovníka ve zdravotnictví;
•
právo na poučení;
•
právo na odsouhlasení doporučené zdravotní péče;
•
právo na odmítnutí zdravotní péče;
•
právo na ochranu osobních údajů;
•
právo na výběr dopravní služby;
právo na zdravotní péči bez přímé úhrady v rozsahu a za podmínek stanovených
•
zákonem;
•
právo na léčivé přípravky bez přímé úhrady, pokud jsou hrazeny ze zdravotního
pojištění a předepsány v souladu s platnou legislativou;
•
právo podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené ze zdravotního
pojištění;
•
právo na přezkoumání poskytnuté zdravotní péče.
Povinnosti pojištěnců:
•
povinnost platit pojistné;
•
oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně (je nutné oznámit každou změnu,
která u pojištěnce nastane);
•
oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli;
•
povinnost poskytnout součinnost při zdravotní péči (tj. povinnost podrobit se léčbě);
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•
•
•

povinnost podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám;
povinnost prokazovat se platným průkazem pojištěnce;
povinnost vrátit do 8 dnů průkaz zdravotní pojišťovně při zániku pojištění.

Zdravotnická zařízení (ZZ):
•
smluvní – mají uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou;
•
nesmluvní – nemají uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, proto pojištěncům této pojišťovny mohou poskytovat pouze nutnou a neodkladnou péči.
Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění je:
zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní
•
stav (léčebná, preventivní, dispenzární, lázeňská.....);
•
péče poskytnutá na území ČR;
nutná a neodkladná péče poskytnutá během pobytu v cizině (do výše stanovené
•
pro úhradu takové péče na území ČR).
Dělení zdravotní péče:
•
primární zdravotní péče je poskytována registrujícím lékařem (praktický lékař,
stomatolog, gynekolog), případně ošetřujícím lékařem;
•
specializovaná ambulantní zdravotní péče je poskytována lékařem – specialistou na základě doporučení registrujícího lékaře;
•
zvláštní zdravotní péče je poskytována klientům s akutním nebo chronickým onemocněním, postiženým klientům a klientům závislým na cizí pomoci v jejich vlastním sociálním prostředí;
ústavní péče v nemocnicích a odborných léčebných ústavech je poskytována
•
na základě doporučení ošetřujícího lékaře v případech, kdy by odložením této péče
byl ohrožen život nebo zdraví pacienta;
pohotovostní a záchranná služba je zdravotní péče, která je v akutních případech
•
poskytovaná mimo ordinační dobu;
•
lázeňská péče je poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu;
péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách je poskytována jako ne•
zbytná součást léčebného procesu;
•
závodní preventivní péče je zajišťována ve spolupráci se zaměstnavatelem jako
prevence a ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví při práci u zaměstnanců pracujících v riziku.
Preventivní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění je poskytována u praktického lékaře, u stomatologa, u gynekologa a dále jako preventivní onkologická vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je stanoven Vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví č. 56/1997 Sb. v platném znění.
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Registrující lékař - praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, zubní
lékař, gynekolog (u registrujícího lékaře podepisuje pacient Registrační list).
Ošetřující lékař – registrující lékař, lékař poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči, lékař poskytující zdravotní péči v zařízení ústavní péče.
Právní předpisy upravující danou oblast:
Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;
Zákon 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách;
Zákon 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky;
Zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění;
Zákon 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích;
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví v platném znění.
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8.1 Zdravotnické prostředky
Zdravotnické prostředky (dále ZP) přesně specifikuje zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v paragrafu 2. Pro každého pacienta jsou však nejběžnější ty zdravotnické prostředky, které mu předepíše lékař na základě jeho konkrétní potřeby a které
pacient ve většině případů přímo vidí a využije. Jsou to zdravotnické prostředky předepisované na poukaz.
Předepisování ZP na poukaz se řídí pravidly, která jsou stanovena platnou Metodikou
k Číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Číselníkem se řídí všichni předepisující lékaři a je závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. Číselník je v elektronické podobě
dostupný na internetových stránkách VZP v sekci Lékaři a v současné době se poměrně
často aktualizuje.
Zdravotnické prostředky jsou v číselníku zařazeny do podskupin 01 – 17 podle
typu pomůcky:
01 Obvazový materiál
02 Pomůcky pro inkontinenci, kondomy urinální, sběrné sáčky urinální
03 Pomůcky stomické
04 Pomůcky ortopedickoprotetické
05 Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované
06 Kompresivní punčochy a návleky
07 Vozíky včetně příslušenství
08 Sluchadla včetně příslušenství
09 Brýle a optické pomůcky
10 Pomůcky respirační a inhalační
11 Pomůcky pro diabetiky
12 Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené
13 Pomůcky dále nespecifikované a paruky
14 Pomůcky kompenzační pro zrakově postižené
15 Pomůcky kompenzační pro sluchově postižené
16 Obuv ortopedická
17 Pomůcky pro laryngectomované
Předepisování ZP každé podskupiny má specifická pravidla, kterými se řídí lékaři při
předpisu a revizní lékaři při schvalování pomůcek. U každého typu ZP je v číselníku uvedeno, lékař jaké odbornosti jej může předepsat (např. mechanický invalidní vozík předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedie, neurologie). Číselník rovněž omezuje
množství ZP, které je možné předepsat, a frekvenci předepisování (např. mechanický
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invalidní vozík - lze předepsat 1 kus maximálně jednou za 5 let). U každé podskupiny
ZP jsou specifikovány výjimky, které jsou při jejich předpisu zohledněny. Všechny tyto
skutečnosti by měly být každému předepisujícímu lékaři známy.
Zdravotnické prostředky jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny vždy za
účelem:
pokračování v léčebném procesu;
•
•
podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či vyloučení jeho zhoršení;
•
kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.
Základním pravidlem, kterým se při předepisování a schvalování pomůcek předepisovaných na poukaz řídí předepisující i revizní lékaři, je skutečnost, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazen vždy zdravotnický prostředek v základním
provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.
ZP předepisované na poukaz lze rozdělit do dvou základních skupin:
1. ZP, které nepodléhají schválení revizním lékařem – v číselníku jsou označeny symbolem P;
2. ZP, které podléhají schválení revizním lékařem – v číselníku jsou označeny symbolem Z, P; (do této skupiny patří zdravotnické prostředky zapůjčované - v číselníku
jsou označeny symbolem Z, P, R.)
ZP nepodléhající schválení revizním lékařem:
Jedná se o ZP, které předepíše ošetřující lékař na poukaz a které si pacient přímo vyzvedne v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb (např. obinadla, inkontinenční pomůcky, brýle, berle a podobně). Poukaz musí být vždy kompletně a řádně
vyplněn. Na zadní stranu poukazu podepisuje pojištěnec čestné prohlášení o tom, kdy
naposledy čerpal ZP stejného typu. Jestliže je na poukaz předepsán ZP, který je částečně
hrazen pacientem, má lékař povinnost pacienta na tuto skutečnost upozornit.
Lékař může vyplnit poukaz i v případě, že to pacient vyžaduje, ale pomůcka není indikována jeho zdravotní potřebou. V takovém případě vyznačí na poukaze informaci „hradí
nemocný“ a pacient si pomůcku zaplatí sám.
Předepisující lékař musí být informován o tom, které ZP podléhají schválení revizním
lékařem.
ZP schvalované revizním lékařem:
Jedná se o ZP, které předepíše ošetřující lékař na poukaz a současně předpis pomůcky
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Sára s asistentem
Honza s asistentkou při výšlapu v Mělníce
Květa s maminkou a asistentkou
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Jirka, Jindra, Viktor na výletě u Zlína
Raduška s Nikolkou – dvě velké kamarádky

David a Dominik – junácká výprava, podzim 2010
Nikolka, Natálka a Raduška – tři slečny a velké kamarádky
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Roman, Markéta a asistentky na kolonádě v Poděbradech
60 Marek – budoucí tenisová hvězda lázní Luhačovice
Jaruška jezdí na setkání docela nedlouho, od roku 2010

zdůvodní na žádance o zvýšení úhrady. Žádanku ve dvojím vyhotovení (originál a kopii)
včetně poukazu odešle předepisující lékař na zdravotní pojišťovnu k posouzení reviznímu lékaři. Revizní lékař žádost vyhodnotí, poukaz schválí nebo zamítne, svoje rozhodnutí zdůvodní na žádance o zvýšení úhrady a její kopii a poukaz odešle zpět žádajícímu
zdravotnickému zařízení (originál žádanky zůstává na zdravotní pojišťovně). Další postup je stejný jako v předchozím případě.
Případ z praxe:
Nedávno telefonovala na zdravotní pojišťovnu maminka, která se rozhodla, že pořídí svému dítěti inhalátor. Vybrala si na internetu konkrétní typ pomůcky, dohodla se s dodavatelem na jeho dodání a teprve potom se obrátila na zdravotní pojišťovnu s požadavkem,
aby inhalátor uhradila. Takový způsob úhrady však není možný. Mamince bylo vysvětleno,
že pokud má být inhalátor uhrazen z veřejného zdravotního pojištění, musí být předepsán na
poukaz odborným lékařem (odbornosti alergologie, otolaryntologie nebo plicní) a schválen
revizním lékařem. Maminka trvala na tom, že dítě inhalátor potřebuje, ale protože nechodí
k žádnému specialistovi, nemá mu pomůcku kdo předepsat. Revizní lékařka mamince doporučila, aby celou záležitost probrala s registrujícícím praktickým lékařem dítěte. Ten musí být
schopný posoudit, je-li nutné předat dítě do péče specialistovi, který může na základě konkrétního typu onemocnění danou pomůcku doporučit a předepsat. Opačný postup – tedy
že si pacient vybere pomůcku, která se mu líbí a pojišťovna mu ji uhradí - není v souladu
s platnou legislativou, a tudíž není možný.
Do skupiny ZP, které podléhají schválení revizním lékařem, patří také zapůjčované zdravotnické prostředky. Jedná se o pomůcky, které jsou v číselníku označeny symbolem R.
Tyto ZP jsou - v případě, že jsou schváleny revizním lékařem - pojištěnci předány formou
výpůjčky. Pojištěnec podepíše při převzetí takového ZP Smlouvu o výpůjčce, která upravuje vzájemné vztahy půjčitele (zdravotní pojišťovny) a vypůjčitele (pojištěnce) a která
je pro obě strany závazná. Je nutné si uvědomit, že zapůjčovaný ZP zůstává nadále
majetkem zdravotní pojišťovny a jako s takovým s ním musí vypůjčitel zacházet.
ZP je zapůjčen pojištěnci prostřednictvím smluvního dodavatele pojišťovny, který následně provádí servis a opravy zapůjčené pomůcky. V případě, že klient pomůcku z jakéhokoliv důvodu přestane používat, vrátí ji prostřednictvím dodavatele zpět zdravotní
pojišťovně. Dodavatel vrácený ZP zrepasuje (opraví, vyčistí, vydezinfikuje) a na pokyn
zdravotní pojišťovny vydá dalšímu pojištěnci.
Každý pojištěnec by měl vědět, že může dostat do zápůjčky pomůcku, která není
nová.
Případ z praxe:
Na začátku roku 2009 dostala revizní lékařka zdravotní pojišťovny k posouzení žádanky
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a poukazy na polohovací zařízení pro velmi těžce postižené dítě. Protože cena uvedeného
zařízení přesáhla 100 000 Kč, hledala revizní lékařka vhodnou ekonomicky méně nákladnou
alternativu, kterou by bylo možné řešit nutnost polohování dítěte. Po konzultaci s ošetřující
odbornou lékařkou i s pediatrem bylo shledáno jako vyhovující repasované polohovací zařízení, které měla pojišťovna k dispozici. Dodavatelská firma uvedené zařízení dítěti vyzkoušela a vyjádření technika znělo: „zařízení dítěti vyhovuje a splňuje plně požadovanou funkci“.
Revizní lékařka tedy schválila repasované polohovací zařízení v ceně cca 10 000,- Kč. Následně se na pojišťovnu obrátil rozzlobený otec, který měl již domluveno s firmou dodání původního polohovacího zařízení a odmítal jakoukoliv jinou alternativu. Nechápal, jak si mohla
pojišťovna dovolit pomůcku ihned neschválit. Po mnoha peripetiích, kdy otec řešil situaci na
všech úrovních vedení pojišťovny a hrozil medializací, byl postup revizní lékařky shledán jako
správný. Otec odmítl repasované polohovací zařízení převzít a rozhodl se řešit situaci jinou
cestou (obrátil se na nadaci, která mu jím vybranou pomůcku plně uhradila).
Mezi zapůjčované prostředky zdravotnické techniky patří:
•
mechanické a elektrické invalidní vozíky + příslušenství;
mechanická a elektrická polohovací lůžka;
•
•
elektrické vanové zvedáky;
elektrické a hydraulické bytové zvedáky;
•
•
některé typy podvozků pro sedací ortézu;
•
polohovací zařízení;
•
vertikalizační zařízení;
•
spánkové přístroje;
•
lymfoveny.
Dříve patřily mezi zapůjčované ZP i zdravotní kočárky s příslušenstvím. Od 1. 11. 2008
byly vyjmuty z cirkulace a při vydání nové pomůcky zůstávají nadále ve vlastnictví pojištěnce. Pokud však byl zdravotní kočárek zapůjčen pojištěnci jako cirkulovatelný, musí
být jako takový i vrácen. Znamená to, že pokud byl pojištěnci zapůjčen zdravotní kočárek
před 1. 11. 2008, musí být při předpisu nové pomůcky stejného typu, nebo v případě, že
již pojištěnci nevyhovuje, vrácen zpět zdravotní pojišťovně.
Některá příslušenství k cirkulovatelným pomůckám, na jejichž úhradě se podílí pojištěnec, se nevrací se zdravotní pojišťovně (např. hrazda a hrazdička k polohovacímu lůžku),
jiná naopak i přes vysoký doplatek pacienta zůstávají majetkem zdravotní pojišťovny
(např. většina příslušenství k invalidním vozíkům).
Cirkulovatelnost zdravotnické techniky tedy znamená, že tyto pomůcky mohou být postupně zapůjčeny několika pojištěncům – zrepasovaná (opravená, vyčištěná, vydezinfikovaná) pomůcka je vrácena zpět do cirkulace. Taková pomůcka má z hlediska funkčnosti a bezpečnosti atributy nové pomůcky a dodavatel zodpovídá za její dobrý technický
stav.
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Opravy zapůjčovaných ZP
Protože jsou zapůjčované prostředky zdravotnické techniky majetkem zdravotní pojišťovny, jsou jejich pozáruční opravy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a to
vždy podle stanovených pravidel a na základě žádosti ošetřujícího lékaře (odbornosti
ortopedie, rehabilitace, neurologie, v některých případech registrující praktický lékař).
Ošetřující lékař vystaví žádanku o zvýšení úhrady a poukaz na ortopedickou pomůcku
s příslušným kódem opravy zapůjčovaného prostředku zdravotnické techniky a odešle
k posouzení reviznímu lékaři. Na žádance musí být alespoň přibližně specifikována požadovaná oprava (např. zlomená područka, prasklý kříž, ulomená stupačka, nefunkční
ovladač polohovacího lůžka apod.). Zdravotní pojišťovna v případě schválení žádosti zajistí a uhradí opravu pomůcky. V případě, že předpokládaná cena opravy mechanického
vozíku přesahuje 3 000 Kč, požaduje revizní lékař zdravotní pojišťovny vždy cenovou
specifikaci opravy. Zdravotní pojišťovna hradí u většiny zapůjčovaných zdravotnických
prostředků 90 – 100 % ceny opravy, zbylou část (v případě vozíků obvykle 10 %) hradí
pojištěnec.
Příklad: Pokud je poškozen mechanický invalidní vozík – má například sjeté pláště kol
– kontaktuje klient dodavatele a požádá ho o předběžné stanovení ceny opravy. Pokud
je klient schopen telefonicky specifikovat požadovanou opravu, je dodavatel ve mnoha
případech rovněž schopen telefonicky stanovit přibližnou cenu opravy (v případě, že se
jedná o opravu do 3 000 Kč, není nutná cenová kalkulace opravy a tudíž není nutná návštěva dodavatele k cenové specifikaci opravy - např. v případě výměny plášťů kol cena
opravy ve většině případů nepřesáhne 3 000 Kč). V případě, že se jedná o závažnější poškození vozíku, dostaví se dodavatel ke zjištění závady a zpracování cenové specifikace
opravy.
Klient následně požádá ošetřujícího lékaře o vystavení žádanky a poukazu na opravu
vozíku s přibližnou specifikací opravy a s uvedením předpokládané ceny opravy; v případě, že je předpokládaná cena opravy vyšší než 3 000 Kč, musí být k žádance přiložena
cenová kalkulace opravy. Žádanku a poukaz odešle lékař na zdravotní pojišťovnu k posouzení reviznímu lékaři.
V případě schválení žádosti, je poukaz odeslán dodavateli, který následně poškozený
vozík opraví. Klient uhradí minimálně 10 % z celkové ceny opravy, zbylou čásku hradí
zdravotní pojišťovna.
Užitná doba
V číselníku je u každého ZP uvedena maximální cena, kterou hradí zdravotní pojišťovna
(cena MAX) a minimální užitná doba (UD) ZP. Užitná doba je minimální doba použitelnosti ZP - ZP stejného typu nemůže být klientovi schválen dříve, než uplyne minimální užitná doba původní pomůcky. Uplynutí UD však není důvodem k automatickému
předpisu další pomůcky stejného typu. Předpis nové pomůcky musí být vždy zdůvod63

něn; důvodem k předpisu nové pomůcky stejného typu může být špatný technický stav
ZP, způsobený jeho trvalým intenzivním využíváním, nebo výrazná změna zdravotního
stavu pojištěnce nebo výrazná a doložitelná změna anatomických poměrů pojištěnce.
Všechny tyto skutečnosti musí být uvedeny v žádosti o nový ZP. Špatný technický stav
u zapůjčovaných ZP musí být doložen rozpisem a cenovou kalkulací opravy pomůcky.
Příklad: Pokud je mechanický invalidní vozík po uplynutí užitné doby 60 měsíců z důvodu intenzívního používání poškozen natolik, že již nemůže být bez rizika pojištěncem
používán, požádá klient dodavatele, který mu vozík dodal a případně v průběhu používání zajišťoval servis a opravy, o vystavení technického zhodnocení pomůcky včetně
přibližné cenové specifikace případné opravy. Pokud je podle vyjádření technika oprava
nerentabilní, požádá pacient odborného ošetřujícího lékaře o vystavení žádanky a poukazu na novou pomůcku stejného typu. Lékař zašle žádanku s patřičným zdůvodněním,
poukaz na ortopedickou pomůcku a zprávu o technickém stavu ZP na zdravotní pojišťovnu, kde revizní lékař vyhodnotí všechny souvislosti a požadovanou pomůcku schválí
nebo zamítne.
Případ z praxe:
Na zdravotní pojišťovnu byla doručena žádost o úhradu speciálního mechanického vozíku
s příslušenstvím v cenové relaci nad 21 000 Kč. Na žádosti o schválení vozíku bylo zdůvodnění: „DMO, imobilní pacient“, na žádosti o příslušenství – antidekubitní podložku do vozíku
– bylo zdůvodnění: „viz vozík“. Protože byl pacient vybaven obdobnou pomůckou (zdravotním kočárkem), na kterou nebylo dodáno zhodnocení technického stavu, a protože žádost
o speciální vozík ani žádost o příslušenství nebyla řádně medicínsky zdůvodněna, revizní
lékař žádanky s patřičným vysvětlením zamítl a vrátil zpět žádajícímu lékaři. Pan doktor nelenil, zamítnuté žádanky poslal obratem zpět na zdravotní pojišťovnu a přiložil rozhořčený
dopis, ve kterém argumentoval svojí oprávněností k předpisu pomůcek, přičemž poukazoval
na aroganci zdravotní pojišťovny při zamítnutí pomůcky. Zdůvodnění předpisu požadovaných pomůcek však opět nepřiložil.
Protože revizní lékař neměl co posuzovat, byla panu doktorovi v odpovědi znovu vysvětlena
pravidla pro předepisování a schvalování zapůjčovaných prostředků zdravotnické techniky.
Za několik měsíců se na zdravotní pojišťovnu obrátili rodiče pacienta a žádali vyjádření, proč
ještě nedostali požadovanou pomůcku. Poté, co jim byla celá záležitost vysvětlena, s údivem
konstatovali, že o těchto pravidlech věděli, panu doktorovi je sdělili a nechápou, proč došlo
ke zbytečné komplikaci a zdržení ve vyřizování jejich případu. Nicméně – uplynulo už půl
roku od prvního doručení žádosti na pojišťovnu, žádná další - zdůvodněná - žádost dosud
nebyla reviznímu lékaři doručena a klient je stále bez potřebné pomůcky. Přitom stačilo při
vyplnění žádosti blíže specifikovat zdravotní stav pacienta a konkrétně medicínsky zdůvodnit potřebu uvedeného vozíku a antidekubitní podložky.
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Obecně platí:
•
Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz předepisuje lékař příslušné odbornosti na poukaz, vždy v množství a frekvenci stanovené Číselníkem VZP.
Pokud ZP podléhá schválení revizním lékařem, vystavuje předepisující lékař k po•
ukazu žádanku o zvýšení úhrady (ve dvojím vyhotovení), na které je zdůvodněn
předpis daného ZP; žádanku a poukaz odešle ke schválení na zdravotní pojišťovnu.
Komunikace ohledně schválení žádostí o zvýšení úhrady probíhá mezi žádajícím
•
lékařem a zdravotní pojišťovnou.
Revizní lékař je oprávněn zamítnout žádost v případě, že není dostatečně zdůvod•
něna nebo nejsou splněny jiné stanovené podmínky (např. nejnižší ekonomická náročnost předepsané pomůcky, frekvence předepisování, čerpané množství atd.).
Lékař určité odbornosti musí vědět, jaké pomůcky a za jakých podmínek může pře•
depsat.
V případě problémů se klient může vždy obrátit na zdravotní pojišťovnu k podání
•
informací.
Registrující praktický lékař musí být informován o léčbě, která je jeho pacientovi po•
skytována a v případě potřeby by měl být schopen podat mu potřebné informace.
•
Cirkulovatelné ZP mohou být opakovaně zapůjčeny několika pojištěncům – každý
pojištěnec musí počítat s tím, že nedostane do zápůjčky novou pomůcku.
•
Očekávání klienta, týkající se zapůjčené pomůcky, se mohou výrazně lišit od možností úhrady pomůcek z veřejných prostředků.

Postup schvalování PZT
Očekávání

Potřeba

Schválení

Dodání

Užívání

Možnosti

Pokud si pojištěnec neví rady v záležitostech, týkajících se zdravotnických prostředků, může se obrátit na zdravotní pojišťovnu. Revizní lékař nebo odpovědný
pracovník mu poradí, jak má v konkrétních případech postupovat.
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Přehled vybraných pomůcek
Stručný výtah z podmínek stanovených Číselníkem VZP pro předpis konkrétních podskupin ZP
(VZP ČR Metodika k Číselníku VZP – ZP verze: PZT-770 datum: 1. 10. 2010)
Podskupina 02 – pomůcky pro inkontinenci
Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní praktický lékař, gynekolog, neurolog nebo geriatrický lékař pacientům od 3 let věku při prokázané patologické
inkontinenci. Předepisující odborný lékař musí o předpisu ZP vždy písemně informovat registrujícího praktického lékaře. Tyto pomůcky mohou být předepsány nejvýše na
3 měsíce, a to pacientům ve stabilizovaném stavu.
Inkontinenci je možné rozdělit do tří stupňů - na lehkou, střední a těžkou.
I. stupeň: lehká inkontinence - především stresová inkontinence všech stupňů, kdy
používání pomůcek je nepravidelné (únik moči nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů; ztráty moči jsou 50-100 ml v průběhu 4 hodin).
II. stupeň: střední inkontinence - ostatní typy inkontinence zejména u mobilních pacientů, kdy používání pomůcek je nutné denně (únik moči nastává při změně polohy, při
běhu, chůzi, fyzické námaze; ztráty moči nepřesahují 200 ml za 4 hodiny).
III. stupeň: těžká inkontinence - ostatní typy inkontinence v pokročilém stádiu především u ležících pacientů, spojené s inkontinencí stolice, kdy používání pomůcek je
trvalou nutností.
Pomůcky pro inkontinentní pacienty jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
podle stanovených limitů. Pro III. stupeň inkontinence jsou stanoveny následující limity:
•
kalhotky plenkové – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 1400,- Kč,
•
kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,
•
sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600,- Kč,
•
svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.
U těžkých případů inkontinence je možné předepsat absorpční podložky, které slouží
jako duplicitní ochrana pacienta a je možné je předepsat nad finanční limit plenkových
kalhotek s úhradou 75 % a omezením do 60 kusů na měsíc.
Další podrobnosti o předpisu pomůcek pro inkontinentní pojištěnce jsou uvedeny v metodice číselníku, obecně však platí, že na poukaze může být předepsán vždy pouze jeden
druh absorpční pomůcky, existuje však možnost předepsání více poukazů. Je důležité uvádět na poukaze údaj o stupni inkontinence; stupně inkontinence je možné kombinovat
(např. II. stupeň na den, III. stupeň na noc) a v návaznosti na to předepisovat několik různých typů inkontinečních pomůcek. Limit stanovený pro dané stupně nesmí být překročen. Záznam o předpisu těchto pomůcek musí být vždy uveden v dokumentaci pacienta.
Pojištěncům hospitalizovaným v nemocnicích nebo v odborných léčebnách pojišťovna
tyto pomůcky nehradí.
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Podskupina 07 – vozíky včetně příslušenství
Vozíky, kočárky a tříkolky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař odbornosti rehabilitační, ortoped, neurolog, v některých případech internista.
Kočárek zdravotní včetně příslušenství má užitnou dobu 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem, kočárky nejsou s výjimkou některých podvozků cirkulovatelné.
Tříkolka pro dospělé včetně příslušenství má užitnou dobu 5 let, předpis podléhá
schválení revizním lékařem, pojišťovna hradí maximálně 5 000 Kč, tříkolky nejsou cirkulovatelné.
Vozík mechanický včetně příslušenství má užitnou dobu 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, vozíky jsou cirkulovatelné, přednost má výdej vhodného repasovaného vozíku.
Vozík elektrický včetně příslušenství má užitnou dobu 5 let, předpis podléhá schválení
revizním lékařem, je schvalován ve zvláštním režimu (musí být vyplněn formulář pro přidělení elektrického vozíku, pojištěnec musí splňovat specifické podmínky), vozíky jsou
cirkulovatelné, přednost má výdej repasovaného vozíku, schvalování je složitější.
Záruční opravy zajišťuje u cirkulovatelných ZP dodavatel, pozáruční opravy hradí zdravotní pojišťovna ve výši max. 90 % z ceny opravy, existují specifická pravidla pro schvalování oprav. Kódy oprav jsou uvedeny v číselníku.
Podskupina 12 – pomůcky kompenzační pro tělesně postižené
Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař odbornosti rehabilitační, ortoped, neurolog, ortopedický protetik, v některých případech
chirurg a praktický lékař. Tato skupina zahrnuje mimo jiné chodítka, klozetová křesla, sedačky do sprchy – tyto pomůcky nejsou cirkulovatelné, jejich užitná doba je 5 let, poukaz
podléhá schválení revizním lékařem. V těchto případech hradí záruční opravy výrobce,
pozáruční opravy uživatel.
Lůžko polohovací elektrické nebo mechanické má užitnou dobu 10 let, předpis podléhá
schválení revizním lékařem, lůžka jsou cirkulovatelná, přednost má výdej repasovaného
lůžka, pro schválení elektrického nebo mechanického lůžka platí specifická pravidla.
Úhrada polohovacího lůžka je revizním lékařem schválena v případě, že je předepsáno
pro domácí ošetřování pacientovi, který je ze zdravotních důvodů trvale upoutaný na
lůžko a má zvýšené riziko tvorby dekubitů, a současně se předpokládá dlouhodobé ošetřování pacienta v domácím prostředí.
Zvedák vanový nebo bytový mechanický, hydraulický, elektrický má užitnou dobu 10 let,
předpis podléhá schválení revizním lékařem, přednost má výdej repasované pomůcky.
Zařízení polohovací včetně příslušenství má užitnou dobu 10 let, předpis podléhá
schválení revizním lékařem, přednost má výdej repasované pomůcky.
Záruční opravy zajišťuje u cirkulovatelných ZP dodavatel, pozáruční opravy hradí zdravotní pojišťovna ve výši 100 %, existují specifická pravidla pro schvalování oprav. Kódy
oprav jsou uvedeny v číselníku.
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Podskupina 13 – pomůcky dále nespecifikované a paruky
Tyto pomůcky předepisuje smluvní lékař odbornosti dle účelu pomůcky, protože v této
podskupině je zařazen sortiment, který nelze podle druhu zařadit do jiné podskupiny.
Pojišťovna hradí různé pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti, například:
Podložka antidekubitní různého typu maximálně 1 ks za 3 roky, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
Jednorázové močové katetry pro čistou intermitentní katetrizaci předepisuje urolog nebo dětský urolog nemocným s neschopností vyprázdnit močový měchýř. Jsou
hrazeny ve výši 75 % z aktuální ceny pro konečného spotřebitele.
Do podskupiny jsou zařazeny např. potažené a nepotažené jednorázové katetry; v číselníku jsou uvedeny specifické podmínky pro předepisování těchto pomůcek.
Podskupina 16 – obuv ortopedická
Ortopedickou obuv a ortopedické vložky předepisuje smluvní lékař ortoped, ortopedický protetik, rehabilitační lékař, případně diabetolog. V případě předpisu více párů za rok
nelze předepsat všechny páry jednorázově. Množství a výše úhrady pro jednotlivé skupiny pojištěnců jsou dány číselníkem.
Obuv ortopedická dětská – max. 3 páry ročně, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Obuv ortopedická pro pojištěnce od 18 let - maximálně 1 pár za dva roky.
Obuv pro diabetiky – max. 1 pár za dva 2 roky, nejvýše do 1000,-Kč, předpis podléhá
schválení revizním lékařem.
Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku – max. 2 páry
ročně.
Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci od 18 let věku – max. 1 pár ročně.
Vložky ortopedické speciální - maximálně 2 páry ročně.
Protože se Číselníky VZP v současné době velmi často mění, je možné získat aktuální informace o ZP předepisovaných na poukaz na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny
v sekci Lékaři v odkazu Číselníky – Číselník VZP – ZP (Poukaz).
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9. Rodina a dítě nemocné mukopolysacharidózou
Jan Michalík
V lékařsky orientované části této knihy je podán dostatečně přesný obraz medicinského
průběhu mukopolysacharidóz. Průběh onemocnění se liší podle typu nemoci, a i v rámci
jednotlivých druhů onemocnění existují významné rozdíly v klinickém průběhu onemocnění. Skupina onemocnění se stejným názvem – mukopolysacharidózy – představuje
velmi různorodou skupinu onemocnění. Stejně jako se liší individuální průběh základního onemocnění u každého dítěte, liší se i osudy jednotlivých dětí a jejich blízkých. Jestliže
v současnosti existuje v některých případech enzymová terapie (a ještě v omezenějším
případě možnost transplantace kostní dřeně), stále však není možno označit mukopolysacharidózu za nemoc vyléčitelnou. Stále se jedná o mimořádně závažné onemocnění,
s mimořádně závažnými důsledku pro kvalitu života nemocného dítěte a zpravidla i pro
život nejbližších - rodinu a blízké osoby.
Pokud bychom měli mukopolysacharidózu vystihnout jednoduchým konstatováním,
potom by se jednalo jedno slovo „Proměna“. Dítě s touto nemocí se během svého života
několikrát - někdy dvakrát, ale i čtyřikrát zcela promění. Většinou se však jedná o nevratnou změnu k horšímu… A nejde jen o progresi základního onemocnění. Ta sama je,
z lékařského hlediska, většinou neodstranitelná. Proto je nutno na změny stavu dítěte
reagovat změnou prostředí, podmínek, péče. A to bývá velmi obtížné.
Před delší dobou se mi jedna maminka nemocné holčičky svěřila s – podle ní – nenormálními myšlenkami…Pravila mi tehdy „víte já se už těším, až bude na vozíku, já vím, že je to
divný, já jsem asi divná, nebo určitě, ale já prostě už nemůžu, já nemůžu… pořád za ní lítat,
to se nedá vydržet. Já vím, asi to bude hrozný, až jako bude pořád ve vozíku, já si to vlastně
neumím představit, já si to nepředstavuji, ale já už nemůžu… asi to bude lepší“… maminka
reagovala na hyperaktivní stadium nemoci. Malá slečna (asi tak čtyři roky) běhala, běhala,
a když neběhala, tak se „zrychleně přesunovala“. A přitom brala vše co jí pod ruku přišlo, jednou polštář, podruhé lžíci, potřetí toaletní papír, počtvrté vázu, popáté mouku a pošesté….
Třeba ostrý nůž. Reakce maminky byla vlastně pochopitelná. Když jsem po několika letech
této mamince tehdejší rozhovor připomněl, řekla jen „kdybych tehdy věděla“.
Život s dítětem nemocným mukopolysacharidózou je těžký. Velmi těžký. Je však zvládnutelný. Někdy s většími, někdy s menšími obtížemi, ale lze se na některé věci alespoň
připravit. Když už nejdou zcela z životní dráhy dítěte a jeho blízkých odstranit. Zkušenosti několika desítek rodin s nemocným dítětem, nejen z České republiky, umožňují vyslovit několik rad a doporučení. To vše při vědomí naprosté jedinečnosti a odlišnosti osudů
dětí a jejich rodin. Žádná situace není zcela opakovatelná, žádná rada není vyčerpávající,
žádný osud dítěte a jeho blízkých není totožný. I to je pro onemocnění mukopolysacharidózou charakteristické. Jedno má společné. Je to zlý a zákeřný nepřítel. Jednomu dítěti
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dovolí rozkvést do spleti dětských říkanek a počítadel. Jiného nechá ve dvanácti letech
číst anglické texty. Třetímu nedovolí nikdy chodit na záchod. Čtvrtému neumožní držet
tužku. Pátému dá nový lék šanci. A ještě dalšímu ani lék pomoci nemůže…
„Vyjeli jsme si zase jednou na víkend k našim. Do Máslové je to z naší „metropole“ kousek.
Ono to vlastně není zase tak jednoduché. Jet k našim na víkend. Mají prostě svoje. Je to barák, který je určen k práci. K práci na něm i na poli. Naši se od rána do večera za něčím honí.
Dřív mě to tak podivné nepřišlo. Ale od doby co se to stalo s malým na to myslím pořád víc
a víc. Zvláště poslední dobou, kdy je Radek opravdu nezvladatelný. Víte, když jsem si v knížečce přečetla, že děti nemocné syndromem Sanfilippo jsou hyperaktivní, ani ve skrytu duše by
mě nenapadlo, že to může být tak zlé. Radek je neustále v pohybu. Běhá po místnosti, houká
a hýká svoje slabiky, mlátí do skla, chvíli se zastaví u stolku, pozoruje co je na něm. Bác. Vázička mizí. Vlastně dneska už ne. Už tam žádnou nedávám.
Nevím co mě unavuje víc. Jestli to, že nespí, běhá, dupe a křičí. Nebo to, že musí rušit sousedy.
Jsem z toho už úplně vynervovaná. Když je mám potkat, mám slzy v očích. Já chápu, že chtějí
svůj klid, ale kdo chápe mě. A nás. Co mám dělat. Přivázat ho? K čemu. A za co? Vždyť vím, že
už to nebude dlouho trvat. Možná rok, možná tři. A Radek přestane chodit. Proč ho mám teď
omezovat. Potom už nebude moct vůbec nic....
Fakt je, že na dně jsem. Proto bych ráda jezdila někam, kde si odpočinu. Někam - prostě vypadnout. Pryč z paneláku, od sousedů, ze sídliště. Ze sídliště, kde se po chodníčcích procházejí moje spolužačky. Jejich děti však nekřičí. Jsou zdravé. Radek má mukopolysacharidózu.
Proto bych se ráda k našim těšila. Jenomže i tady je to pořád horší. Já jsem je prosila. Prosila,
aby ten kousek trávy hned za dvorkem nechali. Nebylo to moc. Radkovi by stačil. Měl by místo, kde může běhat a padat. Já bych mohla aspoň na chvíli „vypnout“. Třeba zavřít oči a nemyslet na nic. Nemyslet na to, že soused má po noční, nemyslet na to, co by se stalo, kdyby
se mi u nás před domem vytrhl z ruky. To už se stalo. On jak běží tak zvláštně kolíbavě, tak
někdy... Prostě z ničeho nic. Někdy stačí vteřina a zdá se mě, že je pryč o deset metrů. Tehdy
jelo auto. Naštěstí stačilo zastavit. Ale já tu chvíli vidím pořád. Proto. Proto bych byla vděčná
za kousek místa na zahradě.
Jenomže, to co se stalo dneska... Já už nevím. Mě se chce zase brečet. Bylo horko, a na té
zahradě plno zelí, kedlubnů a já nevím čeho. Už jsem byla fakt unavená. Šli jsme do průjezdu.
Vlastně je to taková větší garáž. Bílé zdi. Rovná a pevná podlaha. Nemůže si tu nic udělat.
Běhal od jedné stěny k druhé, zakopával, vstával a zase běhal. A já pár kroků za ním. Možná
už jsem divná, třeba bych nemusela. Ale v rohu stál takový malý traktorek. Táta ho tam má
asi na opravu. Takže jsem ho vždycky chytla, otočila a vyrazil na další úsek. Už to na mě zase
přicházelo, beznaděj a lítost.
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A v tom přišel táta. Víte, já bych nechtěla moc, třeba mohl říct: Holka, běž si chvilku sednout,
máma s ním zůstane... Vlastně jsem na to čekala, že někdo přijde. Přišel: „no když tu tak jenom postáváš - mohla bys aspoň zamíst to seno pod traktorem - néé !!!“
Brečela jsem až za chvíli.
telefonní rozhovor s maminkou Radka nemocného mukopolysacharidózou
Bezmoc vyprávění maminky z tohoto příběhu více než co jiného vypráví o obtížích života s dítětem nemocným mukopolysacharidózou. A to byl chlapec i jeho maminka na začátku své pouti s nemocí. Projevila se „jen“ hyperaktivita – a z ní vyplývající problémy…
I Radka, stejně jako jeho rodiče, čekaly další proměny, nové situace a nové problémy.
Dávat rady rodičům takto nemocných dětí se může jevit pošetilé. Snad to tak opravdu
je. Každý osud je individuální, každé dítě neopakovatelnou bytostí. I přesto je možno, na
základě individuálních zkušeností desítek rodin, vytvořit jakési desatero, které se váže
k dlouhodobé péči o nemocné dítě.
Některé z dále uvedených pravidel či doporučení se váží na celé období nemoci, jiné
jsou více vázány na některou část života dítěte. Přitom délka péče velmi ovlivňuje vše, co
bude dále napsáno. Délka péče a její náročnost. Dva faktory, které významným způsobem ovlivní život všech lidí, kteří s dítětem nemocným mukopolysacharidózou žijí a o ně
pečují…

9.1 Po sdělení diagnózy – mluvte o svém údělu
Každého zasáhne sdělení o smrtelné nemoci dítěte. A reakce se budou nutně velmi různit. Tak jako se liší lidé mezi sebou. Jak se říká: Ten má rád to a ten zase ono…. Ale všichni
- kromě opravdu zvláštních výjimek – potřebují „nebýt sami“. Lidé, muži i ženy, všichni
tvorové s hrdým názvem Homo sapiens (člověk rozumný) mají tuto potřebu zakódovanou v genech. Člověk je tvor společenský. To platí i ve chvílích, kdy nám není dvakrát do
zpěvu. Právě v těchto případech platí staré úsloví o sdělené starosti, která ji činí poloviční. Nejsem si tím půlením u těžké nemoci dítěte dvakrát jistý, ale úlevu sdělení bolesti
přinést může. Jistě záleží na tom, s kým se o svoji starost můžete podělit.
Jenomže to vůbec není jednoduché. Zvláště poté, kdy vyslechnete z úst lékaře zprávu
o onemocnění Vašeho dítěte. Nejspíš je první reakcí šok a nevěřícný pohled. V krku se
usadí podivný knedlík uhnětený z bolesti a strachu. Bolesti, kterou zatím jenom tušíme
a strachu, pro který nemáme vysvětlení. A skrze ten knedlík, nebo taky pro tisíc jiných
důvodů, se o TOM mluvit moc nechce. Je to i pochopitelné. Proč drásat již tak mučenou
mysl dalším probíráním v podstatě neměnného. Možná se bojíme i toho, co bychom si
museli říct. A vlastně i přiznat. Přiznat si, že nás potkal úděl z nejtěžších. Úděl provést
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vlastní dítě nelehkým údolím života. Života, který asi nebude dlouhý. Přinese však hodně
bolesti. Přinese ale i chvilky, kdy budeme spokojeni a možná i trošku šťastní. (tomu, ale
asi moc věřit nechceme a zní nám to v prvních chvílích poněkud uměle).
Psychologové rozpracovali několik obvyklých vzorců, které vypovídají o obvyklých
reakcích rodičů na sdělení nepříznivé zprávy o těžkém onemocnění či postižení jejich
dítěte.
V situaci rodičů dětí nemocných mukopolysacharidózou můžeme některé z obecně uváděných fází přijetí nepříznivé zprávy uvést a mírně upravit. Není neobvyklé, pokud se
rodiče dítěte s mukopolysacharidózou postupně ocitají v některé z následujících situací
(stavů):
a. Šok
Jedná se o obvyklou a vlastně přirozenou obrannou reakci organismu na neuvěřitelnou
a tolik bolavou zprávu.
b. Zavržení
Někdy se uvádí i popření informace. Bývá častější, než jsem sám tušil. A většinou potkává
z obou rodičů otce nemocných dětí. Nejde ani tak – mluvíme o prvních fázích po sdělení
diagnózy - o odsunutí dítěte. Vazba na dítě může naopak velmi zesílit. Mluvíme o potlačení a nepřijetí diagnózy jako problému. Naše vědomí informaci uloží hluboko a nedovolí bolavé mysli se jí příliš zabývat. Vlastně se jedná o další obrannou reakci organizmu,
která, dříve či později přejde v další fáze.
c. Bolest
Jedná se o další z průvodních jevů mukopolysacharidózy. Přichází pravidelně i nepravidelně, vystupuje neočekávaně i bez zřejmých příčin, v počátcích péče, stejně jako v jejím
průběhu. Jen postupně – snad – se obrušuje ostří, s nímž proniká do mysli pečujících.
d. Pochopení
Na mysli máme jednak pochopení podstaty onemocnění, limitů (možností a mezí) případné léčby a také, alespoň částečně pochopení vlastní situace pečující osoby. Nejde
ještě o smíření s nemocí – to pravděpodobně zcela není možné nikdy, ale pouze a jen
o poznání podstaty onemocnění a hledání či již nalezení více či méně konkrétní představu o vlastní roli v budoucím životě s nemocným dítětem.
e. Přijetí
aniž bychom chtěli heroizovat nemocné děti a jejich pečující osoby, musíme přiznat, že
obrovská většina z nich své dítě přijme i s tak závažným onemocněním. Přijmou své dítě
jako milovanou bytost, a přijmou svou roli pečujících rodičů. Za slovem přijetí vidíme
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stovky dalších, podobných slov, která charakterizují jeho obsah přesněji a vždy závisí na
situaci každého dítěte a jeho nejbližších.
f. Hrdost
Uvedenou fázi dodávají opravdu jen největší optimisté do fází přijetí a prožívání faktu
(stále ještě většinou) smrtelného onemocnění dítěte. Pokud to nevyzní jako neúcta vůči
utrpení nemocných dětí, potom i takový pocit je možno v některých případech a u některých rodičů pozorovat. Byť se jedná o pocit nastupující až později, někdy v „budoucnu
péče“ a každý, kdo jej pocítí ví nejlépe, čím vším je krátký okamžik uspokojení vyvážen
a vykoupen…
Každý z čtenářů této knížky se nachází v jiné fázi. Stejně tak víme, že poučky psychologů
neplatí vždy a bezezbytku. Tváří v tvář mukopolysacharidóze by se spíše hodilo napsat,
že platí jen omezeně. Jak kdy a jak u koho – chtělo by se dodat…
Přece jen bychom však měli pomyslný „knedlík“ na hrudi překonat. A mluvit. Mluvit
o tom, jak nám je, co nás bolí a trápí. Mluvit (a ovšem být poslouchán!) o tom, jaký máme
strach. Jak se bojíme, že to nezvládneme. Mluvit třeba o tom, proč najednou už nechodíme s dítětem do samoobsluhy - co by tomu řekli, chová se hrozně. Mluvit o slovech
lékařky, která nám dosti neomaleně sdělila „zažádejte si o ústav“. Jenomže my jsme jí
nerozuměli. Ústav - co to je? A proč vlastně? Vždyť to přece stejně nemůže být pravda.
Petra (Danda, Jana, Barča a Vlastík...) jsou vlastně zdraví. Co to mluví o vozíku, plenách
a sondě? Stojíte a díváte se na své dítě, které ještě mluví, chodí, směje se a utíká k vám
na zavolání…. Nechcete přemýšlet o tom, co slyšíte. Měli byste však mluvit a zase mluvit.
Klidně i o nenávisti, jež vás zachvacuje. O pocitu šílené nespravedlnosti, kterou pociťujete. Nenávist a závist zároveň. Proč právě já? Proč právě my? Až později, o hodně později
si někteří uvědomí, že ani tak nemá cenu říkat Proč? Větší cenu má ptát se Jak? Jenže
– nyní píšeme o prvních týdnech, měsících a možná letech života s onemocněním, proto
je normální a běžné, že si otázky klademe. Byť by na ně odpověď neexistovala. Proč?
Proto! Stalo se….
Jedna maminka, pečuje už více než patnáct let, se mi přiznala jak těžce nese zpravodajství
televizí o týraných a mučených dětech. Říká „v těch chvílích vybuchuji, křičím a brečím…když
vidím ty zrůdy co dávají dětem pít kyselinu, topí je, bijí a mučí…co je to za zvířata, křičím
a pláču bezmocí… já se dřu do nevědomí, už nemůžu a znovu jdu a přebalím ho, odsaju
a oni… jsou to zvířata, vraždila bych je…“
Jak vidíme. Pocit nespravedlnosti se může vracet. V prvních fázích nemoci však hovor
s tím, kdo je ochoten naslouchat obvykle pomáhá. Kdo je ochoten naslouchat? S kým
můžeme mluvit. Vlastně s každým, kdo je ochoten a schopen nám naslouchat. S kýmkoli,
kdo pochopí, že v tuhle chvíli ani tak nechceme vést rozhovor, nechceme ani tak diskuto73

vat a odpovědi na naše otázky vlastně ani nepotřebujeme. Většina pečujících popisuje,
že chtěli prostě a jen „mluvit“ S kýmkoli, kdo bude dosti silný, aby sdělené trápení unesl.
Nermuťte se na sebe, že tím silným třeba není Váš partner. Nebuďte překvapení z toho,
že právě jemu možná, v prvních chvílích a potajmu, dáváte „vinu“. To vše k nemoci patří. Proto klidně vyhledejte pomoc profesionálů. Zpravidla jsou jimi psychologové nebo
psychiatři. Druhých se stále ještě lekáme. O prvních toho moc nevíme. Víme, že existují
linky, kde se dá - třeba večer, když můra přichází nejvíc - zavolat. Oni si s námi budou
povídat. Ne neohrnujme v tuto chvíli nos, nevíme, jak nám kdy bude. A hlavně. Jsou také
pečující, kteří jsou na všechno sami. Nejčastěji maminky, které žijí samy s dítětem. Jsou
už samy nejen ve smyslu párového soužití, často jsou už samy také na mukopolysacharidózu. A přesila je to náramná.
Pamatuji si na maminku, která ve svém okolí neměla nikoho, kdo by ji mohl vyslechnout.
Jestli skutečně nebo ne, není už tak důležité. Podstatné je, že vždycky volala pozdě večer. Koupila telefonní kartu, vsunula do otvoru automatu, na displeji naskočila cifra oznamující sto
jednotek a začala povídat.... Dlouho. Než na displeji domrkala poslední jednotka. Povídala
o všem. Povídala hlavně o tom, že nemá s kým mluvit.
Vážil jsem si těch hovorů…
Pro všechna stadia nemoci platí: je-li to jen trochu možné, neuzavírejte se do své bolesti
a trápení. Věřte, že prastaré úsloví o bolesti, co se sdělením stává menší, platí i v našich
dnech.
Nezapomeňme však, že to, co bylo napsáno výše o pocitech a sdělování rodičů v prvních
fázích onemocnění, neplatí tak zcela do budoucna. Jestliže v počátku (pro někoho měsíc
a pro jiného tři roky) má člověk tak trochu „právo“ být sobecký, čímž rozumíme jeho neustálé sdělování nářků a vlastní bolesti, potom postupně může takový přístup obtěžovat.
A nejde jen o společenský aspekt věci. V současné společnosti se považuje za správné
a slušné být „happy“, a neobtěžovat okolí svými starostmi. Máme působit pozitivně, vyrovnaně a spokojeně. Jenomže – ruku na srdce – lze takto působit s mukopolysacharidózou? Proto mají pravdu ti z rodičů, co popisují postupné ochlazování zájmu osob
nejprve ochotně naslouchajících. Většinou uvádějí: hovory se stávaly kratšími, telefonáty
ustávaly a já (my) už jsme postupně neměli, komu se svěřovat. Než začneme lamentovat
nad nezájmem okolí, zkusme se podívat i na to, co vlastně svému okolí nabízíme. Čím je
pro ně komunikace s námi přínosná. A zjistíme, že nikoho, byť by to byla osoba nejbližší, nebaví dlouhá léta poslouchat pouze stesky, nářky. Které jsou vlastně stále stejné…
O něco delší zájem a pochopení můžeme očekávat u nejbližších v širší rodině. I tam však
dochází k postupnému vyhasínání pozornosti. Sdělení diagnozy je vlastně taková „senzace“, která zájem vyvolá naprosto spolehlivě… I tady však, naštěstí ne vždy, ale větši74

nou, nastupuje „zdvořilý nezájem“…. Je to možná další z řady nespravedlností, s nimiž se
budete muset utkat, ale je to tak. Současný model rodiny u nás je stále více atomizován.
Pryč jsou úzké vazby mezi bratranci a sestřenicemi, a stále více se tento individualismus
prosazuje i v sourozeneckých vztazích. To vše se plně projevuje v krizových situacích.
A dlouhodobá péče o nemocné dítě není krizí přechodnou, nýbrž setrvalým náročným
úkolem, který má, po celou dobu trvání, znaky krize více než výrazné…

9.2 Reakce okolí a potřeba pomoci
Druhé pravidlo či zkušenost souvisí s prvním. Jestliže v prvních chvílích (ale jak jsme
si ukázali, vlastně kdykoliv) je potřeba mít možnost o věci mluvit, stejně tak se dříve či
později nevyhneme tomu, abychom využili pomoci dalších osob.
Je pomoc opravdu tak důležitá?
Zkušenosti stovek rodin z celého světa ukazují, že se bez ní neobejdeme.
Mukopolysacharidóza je příliš těžký úděl, abyste jej zvládli sami. Pomoc budete potřebovat zcela určitě. Otázka je jakou, a od koho. Opět závisí na nemoci a jejím průběhu. Jinou
pomoc potřebujeme ve chvíli, kdy je dítě ještě „zdravé“, chodí do mateřské školy, odpoledne třeba i s kamarády hrát si na pískoviště. V těchto chvílích je možná nejdůležitější
pomocí rozhovor. Ale o něm jsme psali v prvním pravidle.
Ale zpravidla hned v počátcích budete potřebovat pomoc při vyřizování dokladů pro
dávky sociálního zabezpečení, možná bude nutno řešit změnu či úpravu bydliště. Téměř
pravidlem je potřeba pochopení a pomoci od kolegů a nadřízených v zaměstnání. A co
teprve pomoc při péči o dítě! Dost možná si nebudete vědět rady s tím, kam vůbec může
či má chodit vaše dítě. Zda do mateřské školky, do stacionáře – a budete si klást otázku,
do jaké školy může (musí) dítě chodit. Většina z Vás, rodičů, kteří zahajují péči o nemocné
dítě, neměla až dosud důvod se těmito otázkami zabývat. Pokud jsou v rodině děti bez
postižení, jde vše popsané samozřejmým způsobem. Jaksi „samo“. Jakmile je dítě těžce
nemocné či zdravotně postižené, bývá vše složitější.
Není úplně neobvyklé, pokud se neobejdeme bez pomoci odborníka na lidskou psychiku. Může to být několik konzultací u pracovníka psychologické poradny, můžeme chodit do pravidelných relaxačních a terapeutických komunit. Už jsme psali, že tuto pomoc
nám může poskytnout i kdokoliv z blízkých... Ale tato pomoc má své meze…
Jedna z maminek, která od útlého věku zůstala s dítětem nemocným mukopolyscharidózou
sama, si zvykla využívat hovorů na tzv. lince důvěry. Bylo to ještě v devadesátých letech. Tyto
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linky byly v každém okresním městě – a dokonce i pod stejným názvem. Volala pravidelně
– a měnila přitom poradny…
Velmi dobré je, pokud najdete ve svém okolí specializovanou poradnu na problémy
dětí s těžkým onemocněním (v terminologii těchto poraden se zdravotním postižením).
V každém případě Vám může pomoci i Společnost pro mukopolysacharidózu, která má
s nejrůznějšími formami podpory (a žádostmi o ně) velké zkušenosti.
Forem pomoci a podpory je celá řada. U některých rodičů, kteří zahajují péči, jsme se setkali s tím, že se ostýchali o pomoc požádat. A to nejen pomoc a podporu slovní. Nechtěli
například žádat o přiznání tzv. mimořádných výhod (průkazky ZTP) pro dítě… Vědomě
totiž oddalovali okamžik, kdy budou mít „černé na bílém“, že jejich dítě není zdravé…
Ale, ruku na srdce, to přece každý z rodičů ví od okamžiku sdělení diagnózy lékařem.
A nejde jen o tento popsaný problém. Řada rodičů skutečně neví, jaké možnosti (a přiznejme otevřeně, že jich u nás není mnoho) získat podporu u nás mají.
Rodiče by však měli vědět, že na pomoc mají právo. Mukopolysacharidózu si nikdo dobrovolně nevybral. Ani za ní nemůže. Nikdo nemůže za to, že zrovna u jeho dítěte se ruleta osudu zastavila na černé značce. Značce, která právě vašemu synovi či dceři poslala
do výbavy i nevyléčitelnou nemoc. Mukopolysacharidóza, stejně jako všechny ostatní
nemoci, jež označujeme jako genetické, není věcí jednotlivce. Nepřeháníme, vyslovímeli, že za mukopolysacharidózu „může“ každý. Lidstvo jako celek. Je to prostě tak. Každý
z obyvatel této, čím dál zbídačenější, planety vlastní (a přenáší) několik genů, které jsou
poškozeny, změněny, zmutovány. Opravdu každý. Každý ovšem nějak jinak. Možností
jsou tisíce. A zatím není v moci nikoho ovlivnit vlastní geny. Geny, jež předává potomkům jako životní dědictví. Geny, které sám do dědictví převzal od předků. Hovoříme-li
o dědictví, nejde jen o rodiče a děti. Týká se všech. Vždyť není pravda, že pouze my bychom jezdili v automobilech, vyráběli (a zahazovali) jedy z umělých hmot, spotřebovávali energii uvolňující již při výrobě tuny různých chemikálií a dalších jedů. Tohle všechno
je opravdu dědictvím celé lidské společnosti. A právě proto má tato společnost – chce-li
se nazývat moderní, demokratickou a lidskou – jistou povinnost nezavírat oči před dědictvím dětí s mukopolysacharidózou. Břímě ponesou ony a jejich blízcí. Společnost má
jistou morální povinnost této tíze ulehčit.
Ovšem bylo by naivní myslet si, že pomoc přijde vždy a dokonce tehdy, kdy ji opravdu nejvíc potřebujete. Je chybou, myslet si, že není potřeba si o pomoc říct. A největší
chybou by bylo myslet si, že obecná morální povinnost pomoci potřebným (dětem nemocným mukopolysacharidózou) je všemi přijímána a chápána. Proto stojí před všemi
rodiči další z úkonů. Musí se naučit o pomoc požádat. Lépe se tak děje, jestliže překonají
naznačené obavy a pochybnosti a dokáží o pomoc požádat sebevědomě a přirozeně.
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Jindřich s asistentkou při výšlapu na kopec
Monička má ve svých rodičích ty nejlepší ochránce
Honza a za ním výhled na Teplice
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Petrovi říkáme „pane generální“ – i on se dokáže pobavit
Dominik: „Kam až se to lano asi natáhne?“
Anetka: „copak to ten fotograf dělá?“ – a ještě jednou Anetka – to jsou krásné vlasy J

Kristýnka je opravdu krásná slečna
Rozesmátý Filip na procházce
Marek: „Plácneme si?“
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Petruška

Ještě jeden problém rodiče často uvádějí. Pokud už se na nějakého odborníka obrátili
– velmi často mu nerozuměli. Ať už se jednalo o lékaře, právníka či poradce v sociálních
službách, často tito odborníci používají termíny, které rodičům nejsou známy. Platí pravidlo, že služba, pokud se již někdo rozhodne Vám ji poskytnout, by měla být poskytována způsobem, který je pro rodiče srozumitelný a přístupný. Nic nepomůže konzultace
u věhlasné lékařské kapacity, pokud jediným jejím výsledkem budou udivené pohledy
rodičů a polohlasitý hovor při odchodu z ordinace: „rozuměla jsi mu??“… Stejných chyb,
jakých se dopouštějí odborníci, tj. mluví nesrozumitelně, se dopouštějí rodiče. Také mluví
nesrozumitelně. Nikoliv však odborným jazykem, ale zahlcují často odborníky spoustou
informací a údajů, které pro daný problém vůbec nejsou podstatné. Je proto vhodné,
před každou návštěvou, každým jednáním si ujasnit, co od něj očekáváme, jaký má být
výsledek a jaké jsou vůbec naše požadavky. Přesněji – jakého cílového stavu chceme
dosáhnout. A těmto cílům musí rodiče umět přizpůsobit okruh informací, které si pro
jednání vezmou (včetně toho, že podstatné informace je dobré mít s sebou písemně)…
Nejde však jen o pomoc formalizovanou. Poskytovanou v nemocnicích, poradnách, službách, na obecních úřadech. Ještě více potřebují rodiče pomoc neformální, pomoc učitelek ve školce, kterou dítě navštěvuje, pomoc sousedů, kteří budou umět zohlednit stav,
v němž se dítě ocitá a spousty dalších. I o tuto pomoc, byť by se mělo jednat jen o vlídné
pochopení, bývá dobře požádat. Jak? Pomoci může třeba tato knížečka. Rodiče často nemají síly vyprávět stále dokola tytéž věci. Pro ně se – postupně – jedná o samozřejmosti.
Pro okolí však nic takového jako samozřejmost ve vztahu k mukopolysacharidóze a jejím
projevům neexistuje. Nemoc je ojedinělá. Lidé v okolí rodiny nemají možnost srovnávat.
Nakonec – i slovo nemoc je velmi nepřesné. Vždyť nemocí je i chřipka…. Proto je vhodné
ve školce, ve stacionáři, u ošetřujícího lékaře ponechat výtisk této knížečky. Kdo bude
chtít pomoci, se s ní seznámí…
A nakonec nezapomínejme, co nás odjakživa učili (třeba právě v mateřské školce). Dodnes slyším: nezapomeň poděkovat!

9.3 Odpovědnost rodičů
Tolikrát jsme v předchozích řádcích skloňovali pomoc ze všech úhlů, až jsme málem
zapomněli na to nejpodstatnější. Znovu proto raději zopakujeme název této kapitolky:
Odpovědnost rodičů. Možná, tváří v tvář předchozímu, pravda nesmlouvavá a snad i trochu krutá. Nicméně – je to pravda. Zkušenosti desítek rodičů z dřívějška jasně potvrzují:
nakonec ve všech podstatných věcech budete muset učinit rozhodnutí sami. Rozhodnutí bývá složité. Ještě složitější bývá nést důsledky rozhodnutí a následných činů nebo
opomenutí. Činit rozhodnutí, rozhodovat se mezi různými variantami řešení mnohdy
až bolí. Kolik jen lidí má nepřekonatelný problém rozhodnout o podobě výletu či do81

volené. Rodiče dětí s mukopolysacharidózou jsou a budou na své pouti postaveni před
povinnost rozhodovat daleko závažnější skutečnosti. Týkající se zdraví a někdy života
jejich dětí. Tíha rozhodnutí bývá k neunesení. Nabízí se útěk před odpovědností. Byť jen
v podobě pouhého „nedělání, nerozhodování“. Jako většina útěků – i tento končí neslavně: nutností rozhodovat problém znovu, a zpravidla v obtížnější situaci, než jakou byla
ta původní.
Marginálie
V jedné rodině se stala tato příhoda. Malá Lucinka se rodičům začala měnit před očima.
Chovala se náladově, vzpurně, vztekala se. Zapomínala, co se naučila. Na prosbu o přinesení
lžíce z kuchyně reagovala odchodem do ložnice a koukáním z okna. Nespala, křičela v noci
strachem. Lucka měla pět roků a rodiče nevěděli, že se hlásí druhé stadium mukopolysacharidózy třetího typu. Začal „příšerný rok“. Dávno před tím, než tato slova znehodnotila anglická královna svým stýskáním nad eskapádami svého syna Charlese a jeho ženy Diany. Rok,
v němž rodina nespala a trpěla. Všichni byli vyčerpáni neustálým nářkem a křikem Lucky.
Nejvíce trpěla maminka. Byla s ní takřka neustále. Potom jednou, cestou ze školky, se Lucce
podařilo mamince vytrhnout. A utíkat. K silnici, plné aut. Matka pustila kočár s dvouletým
chlapcem. Utíkala za ní. V tom se rozjel kočárek. Také k cestě...
V tu chvíli ji nenáviděla. Bála se, strašně se bála o život obou dětí. A proto taky nenáviděla.
Po letech říká: „Kdyby mi tehdy někdo řekl: teď, hned, za chvíli … si ji odvezeme do ústavu,
zklidníme ji, postaráme se o ni - souhlasila bych. Byla jsem na dně“ Po čtyřech letech je Lucka klidná a milá holčička. Mazlivá, přítulná a veselá. Nemluví a chůze se rapidně zhoršila.
Nekřičí, nezlobí se a spí (o málo) lépe. A maminka často říká. „Je mi zle při představě, že bych
tenkrát udělala, co jsem v duchu chtěla. Neumím si představit, že by Lucka nyní žila své dny
mezi kovovými pelestěmi a nějakou vysokou klenbou starého zámku s názvem Ústav sociální péče...!“
Lucčini rodiče tehdy museli přijmout rozhodnutí. Vyslechli spoustu rad a nápadů. I úplně protichůdných. Museli sami obejít řadu odborníků, z nichž každý radil a do krátkých
zpráviček psal něco jiného. Nakonec to byli oni sami, kdo učinili rozhodnutí: Lucka zůstane s nimi. Bylo to tehdy těžké. Ale tak je to téměř vždy. Svá rozhodnutí a kroky musíme u mukopolysacharidózy pečlivě vážit. Nejen s ohledem na aktuální stav a potřeby.
Naopak. Mukopolysacharidóza znamená změnu. Obecně sice změnu k horšímu, ale ne
vždy. Například je pravda, že dítě na invalidním vozíku je pojem pro mnohé „běžné“ lidi
nepředstavitelný. Pro rodiče nemocného dítěte též. Ovšem pro rodiče dítěte nemocného mukopolysacharidózou představuje jistou úlevu. Možnost alespoň na chvíli vystoupit
z nepřetržitého napětí a hlídání... I když je pravda, že neznám jediného rodiče nemocného dítěte, jenž by se těšil na chvíli, až jeho dítě nebude chodit. Znám mnohé rodiče, kteří
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potom říkají: „Jsme rádi, že si můžeme alespoň chvíli odpočinout“.
Jak je to tedy s tím rozhodováním? Asi nic nepokazíte, pokud se budete řídit dalším
známým úslovím: Dvakrát měř a jednou řež. Opravdu stojí za to, každou věc dvakrát
promyslet. Určitě se to týká věcí s dlouhodobým dopadem. Například bydlení. Je nutno
pořádně rozmyslet, zda volit bydlení v panelovém domě nebo bydlení v rodinném domku. Jakkoliv – a na první pohled vše hovoří pro druhou variantu. Vždyť kdo by nechtěl
bydlet ve svém. A samostatně… Právě proto stojí za to opakovat si „dvakrát měř…. A..“.
Co víme o podmínkách staršího domku o němž uvažujeme? Jak jsme na tom s řemeslnou zručností? Dnes si můžeme dovolit hypotéku – jaké to bude za pět nebo deset let?
Jaké budou pravděpodobně naše finanční možnosti v budoucnu? Je domek ve svahu,
nebo je kolem rovná plocha? Není zahrada až příliš veliká? Desítky otázek bychom si měli
položit, než budeme rozhodovat o jedné z nejdůležitějších věcí - kde budeme s nemocným dítětem bydlet. A samozřejmě platí, že velmi často není o čem rozhodovat. Finanční
možnosti rodiny jsou takové, že nezbývá než žít v původním bytě. A je pravdou, že byt
o velikosti dvou či tří pokojů není pro dlouhodobou péči tím nejvhodnějším…
Jedna maminka uvádí: „Pořád mi říkali, že musím žít co možná nejvíce jako ostatní. Máme
prý dál jezdit s přáteli na hory, nemáme se stranit lidí. Ano, já jsem to v podstatě chápala.
Rozuměla jsem tomu. A konec konců mi bylo mezi lidmi dobře. Jenomže - oni se vrátili domů
a měli pohodu. Já jsem tři dny prala věci, které kluk zašpinil - protože pleny to vždycky nezachrání, já jsem na chatě v noci nespala. Oni také ne, ale proto, že pili u krbu. Já jsem chodila
„pokládat“ malého do postele. Ráno jsem měla kruhy pod očima. Oni také, ale doma mohli
zase spát. Já ne. Zjistila jsem, že mě snaha „žít jako ostatní“ unavuje daleko víc, než když jsem
s malým doma. Přestala jsem jezdit, i když jsem dál slýchala, že dělám chybu a že bych měla...
Jenom já jsem věděla, jak je to ve skutečnosti. Trvalo mi, než jsem pochopila, že musím žít
tak, jak to vyhovuje mě. A jak to alespoň trochu jde.
Další minipříběh, skrývající velkou pravdu. Nikdo, žel skutečně nikdo zvenčí, nemůže úplně pochopit pravdu o mukopolysacharidóze. To zároveň neznamená, že by nám nikdo
z okolí nemohl dát dobrou radu nebo nemohl vidět nějakou konkrétní věc související
s nemocí v jiném světle než my. To je možné. A stává se to. Ale celkově platí, že pouze pečující rodiče musí zhodnotit celou situaci, a učinit ono rozhodnutí, jehož důsledky zase
ponesou pouze oni. Oni a nemocné dítě. Jak jsme to řekli v úvodu? Vše podstatné záleží
na Vás. Tedy například i v podstatě jednoduché rozhodnutí o tom, s kým a jak chcete
trávit volný čas.
Rozhodování je náročné. Někdy docela „bolí“. A proto je dobré mít se o koho opřít. Pokud
není po ruce nikdo blízký, může oporou a průvodcem v v rozhodování být odborník.
Rodiče si však musí uvědomit, že tito odborníci mají s mukopolysacharidózou minimální
či žádné zkušenosti – a proto i jejich rady a doporučení se mohou míjet účinkem… A je
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celkem lhostejné, zda se to týká „životních“ otázek, nebo jenom toho, kam a zda vůbec
budeme jezdit na víkendy.

9.4 Proměny nemoci a nutnost přizpůsobení
Mukopolysacharidóza přináší a bude přinášet věci, které rodiče neovlivní ani vůlí ani rozumem. Přináší situace, které jsou nezvratné a svým způsobem neměnné. Nemá cenu se
snažit je nějak přechytračit, ony se stejně projeví. O čem to nyní mluvíme? Každý rodič
pečující o nemocné dítě zřejmě rozumí. Na myslí máme dosud, žel, až na vzácné výjimky,
příliš nezvratný průběh nemoci.
Rodiče například naprosto neovlivní, kdy dítě přestane chodit. Existují dětí, které tuto
schopnost ztrácely postupně. Postupně se zkracoval interval jejich pobíhání, chůze se
stávala pomalejší a těžkopádnější. Vedle toho jsme viděli další děti, kde progrese nemoci
probíhala až v jakýchsi „skocích“. Tedy i ztráta chůze.
Jedna maminka mi tvrdila, že jejich dcera přestala mluvit „ze dne na den“. Doslova uváděla:
„ještě o svátcích, to si pamatuji, to vyslovovala části vět, slova, sice to už byla chudá řeč, už to
nebylo jako dříve, to spíše už jen slova, oslovení a tak. A potom, najednou, opravdu, jako když
utne, prostě přestala mluvit…no dobře…možná se pletu a nebylo to tak, že jako večer mluvila a ráno ne, ale prostě za dva tři dny nebo kolik… mám v hlavě jen, že to bylo o svátcích,
o Vánocích… nemám ty svátky ráda, asi nejen kvůli tomu…“
Další z věcí, jež téměř vůbec nelze ovlivnit, je noční bdění mnohých dětí. Je to tak, že
rodiče dětí nemocných mukopolysacharidózou by mohli vyprávět romány o „bohatém“
nočním životě. Ovšem o jiném než s jakým obvykle tohle sousloví spojujeme. Ten jejich
je vymezen dlouhými intervaly bdění a krátkými spánkovými intermezzy. Jaký je poměr
dvou vzájemně proměnných dob, to závisí na řadě faktorů. Především na nemoci samotné. Na tom, co po dítěti vyžaduje, co mu nařizuje a naopak dovolí. Záleží i na věku dítěte,
na míře hlasitosti jeho projevů. Někdy dítě běhá po bytě, tleská, bouchá. Jindy se v postýlce posadí, ale křičí. Řada dětí má to, čemu rodiče v Rakousku říkají „Kopfschmerzenn“.
Bolesti hlavy. Možná. Potkal jsem rodiče, který popisoval nespavost dítěte způsobem,
který si pamatoval z let svého dospívání:
Tehdy jsem bydlel na internátě. Bylo nám tak sedmnáct, možná už osmnáct. Občas jsme
s klukama vyrazili do města. V podstatě – po těch letech vidím – to mělo dost obvyklý průběh. Šli jsme někam do hospody, dali si guláš za sedm korun – a k tomu několik piv. Jen občas
jsem to, jak se říká, přehnal. Co si pamatuju – když už se stalo – nemohl jsem ležet. Mohl jsem
chodit, sedět, ale jakmile jsem se položil – začal kolotoč. Doslova, svět se začal točit. Posadil
jsem se – a kolotoč zastavil svou jízdu.
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Myslím, že nějak podobně to měl náš J. Prostě – nemohl ležet. Hlava mu „klimbala“, pořád
byl v tom svém „polokleku“ v posteli, a taky v něm i usnul, jakmile jsme ho položili – začal
se vrtět – a skončilo to křikem. Nevím, myslím, že to měl podobné jako já kdysi. Často na to
myslím…
Křik, nářek, vstávání – a hlavně nespavost. To vše bývá někdy skutečně nesnesitelné. Jistě, existují léky na zklidnění. Ovšem ani ony mnohdy spánek nezaručí. Zvláště, jsou-li podávány dlouhodobě a dítě jim „přivykne“. Někdy – a to je také pro mukopolysacharidózu
typické – dítě reaguje na zklidňující prášek naprosto odlišně – je divoké, o klidu hovořit
nelze. Lékaři by hovořili o excitaci… Paradoxní reakce na podání zklidňujícího léku. (Přes
zde napsané je nutno spánek dítěte řešit. Je na místě poradit se u lékaře – pokud ne
u ošetřujícího, potom na specializovaném pracovišti VFN v Praze.
Dlouhodobá nespavost dítěte představuje skutečný problém. Znamená neuvěřitelnou
psychickou, ale za nedlouhý čas i fyzickou zátěž. Přesto existují rodiče, kteří se lékového
řešení bojí. Lze mít pochopení, ale pečující osoba musí myslet i na sebe a své síly. Proto
je konzultace s lékaři vhodná. A ať již je výsledek rozhodnutí o podání léků jakýkoliv, nakonec zbude jediné. Přizpůsobit se. A spát tehdy, kdy spí dítě. Někteří rodiče volili spánek
„na vystřídanou“. Do tři hodin v noci byl vzhůru jeden a potom se vyměnili. Některé maminky, které nechodí do práce, zase spaly s dětmi přes den. Většinou však je nespavost
velký problém, zejména u typů nemoci I., II. a III.
Ovšem nelze, naštěstí, tvrdit, že nespavost se týká všech nemocných dětí. Není to pravda. Jsou děti, které se spánkovým režimem nemají žádný problém. Stejně tak, i děti, typicky nemocné typem III. v posledních fázích svého života spávají hodně.
Jedna holčička spávala i dva či tři měsíce až po druhé hodině noční. Ráno ráda poležela až do
jedenácté nebo do dvanácté. Potom - zdánlivě bez důvodu - spávala již v devět hodin večer.
V jiné rodině se maminka naučila dopoledne vypínat telefon. Dospávala noc. V další rodině
volili spaní na vystřídání. Existuje tatínek nemocného dítěte, který v noci pracuje na počítači.
Rodiče dvou nemocných dětí III. typu z USA se na internetu podělili se zkušeností jejich dětí.
Dceři bylo 14 a synovi 17. Starší spával i osmnáct hodin denně! Spánek to byl spíše takový
povrchní, v podstatě „klimbal“, ale spal. A jak tito rodiče uváděli, v dětství, kolem šestého roku
nespal doslova i několik měsíců „v kuse“…
Další z věcí, které žel téměř nelze ovlivnit jsou změny sociálního chování dítěte v prvních fázích nemoci. Situace bývá o to bolestnější, že rodiče ještě diagnózu neznají. Proto jim bývá velmi nepříjemné chování jejich dítěte na veřejnosti. Mezi ostatními dětmi,
v tramvaji apod. Rodiče si to neumí vysvětlit, stydí se. Dítě napomínají, okřikují, leckdy
padne i nějaký pohlavek. Všechno je to marné. Zdravému dítěti můžeme vysvětlit, že se
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nůž v restauraci nebere do úst, dokonce zdravé dítě asi nenapadne s ním deset minut
bouchat do desky stolu. Dítě nemocné mukopolysacharidózou (některých typů) to bude
dělat s velkým potěšením.
Děti, které jsou v hyperaktivních fázích nemoci, budou vždy a s potěšením zahazovat
všechny věci na odkladních stolečcích, budou brát do rukou a zahazovat věci vystavené
v otevřených vitrínách.
Ve všech (a stovkách dalších) situacích se okolí musí dítěti přizpůsobit. Rodiče si mohou
stokrát namlouvat, že bydlení ve třetím patře panelového domu bez výtahu je pro rodinu vhodné či dostačující. Mohou stokrát věřit, že právě jejich dítě bude chodit „ještě
aspoň pět let“. Možné to je. Stejně jako to, že dítě přestane chodit za půl roku. Lépe bude
zvažovat všechny možnosti pro úpravu bydlení. Stěhování nebo úprava stávajících podmínek. Ale opět platí. Nikoliv dítě, ale My se budeme muset přizpůsobit.
Rovněž tak musí rodiče řešit řadu situací „za dítě“ , u kterého se nemoc projevuje mírnější
formou. Jedná se o sociální situace, do nichž se v důsledku své nemoci dostává. Na mysli
máme zejména reakci, někdy velmi málo citlivou, dětí z okolí, ze školy ap. Je skutečností, že děti nemocné bývají někdy ze strany ostatních dětí opomíjeny, přehlíženy – a to
v lepším případě. Popsán máme v České republice i případ, kdy (jednalo se o základní
školu jednoho středočeského města) spolužáci chlapce s mukopolysacharidózou doslova šikanovali. Tyto situace, rovněž vyžadují přizpůsobení, možné ještě více reakci rodičů
a blízkých. Nebudeme zakrývat, že právě tyto chvíle jsou pro rodiče zdrojem velkého
psychického stresu. Jejich péče (a dodejme, jejich schopnost přizpůsobení se dítěti) je
konfrontována neochotou či nezájmem – neschopností? – okolí přizpůsobit se dítěti
v míře, kterou nemoc nutně vyžaduje.
Rodiče těžce nesou neúspěchy vlastního dítěte v kontaktu s jeho vrstevníky! Moc je bolí
posměch a posunky, jimiž děti provázejí jeho (počínající) neobratnost. Hodně rodičů
se stydí za vztekání a nezvladatelné afekty dítěte na veřejnosti. Přizpůsobení znamená
v tomto případě přijetí situace. A s přijetím může nastat zklidnění a snad i pochopení.
Pochopení a uvědomění si podstatného. Někomu třeba pomůže věta: o co jde - vždyť
nakonec je všechno opravdu na mě. Nikdo z těch, co vás teď s takovým despektem pozorují, vám nakonec s ničím nepomůže. Lidé z okolí nebudou těmi, kdo za vás budou trávit
bezesné noci s neusínajícím dítětem. A nikdo z těch, kdo dává najevo nezájem a neporozumění či se dokonce bezostyšně pase na vašich rozpacích, vám nepomůže s praním
neustále mokrých kalhot. Můžeme nakonec zopakovat: vše podstatné záleží na vás….
Setkal jsem se v jedné rodině se zajímavým způsobem „přizpůsobení“. Jednalo se o problém
rozbíjení, rozhazování a ničení. Malá, vlastně už spíše velká Alenka. Na co pohlédla, to vzala
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do ruky. Lehce zvědavým pohledem věc prozkoumala, několikrát otočila v ruce - a bác. Už to
letí. Nebo spíše letělo. A zpravidla se to také rozbilo. Už nerozbíjí. Jednak není v jejím dosahu
nic, co by se rozbít dalo. Jenomže ono v bytě není v jejím dosahu nic, na co by se cokoliv
rozbitného dalo položit nebo postavit. Zmizely otevřené skříňky a poličky začínaly v bytě ve
výšce asi 180 cm, kam už Alenka nedosáhla. Jednoduché a účinné. Že to trochu měnilo běžný
pohled běžných lidí na to, jak má vypadat nábytková stěna a zákoutí s květináčem? Je to
možné, ale splnilo to svůj účel. Alenka už nic nerozbila. A maminka byla klidnější.
Jeden tatínek potřeboval strašnou spoustu času na to, aby si zvykl se svou „divočejší“ dcerkou
chodit na veřejnost. A to vůbec neuvažoval, že by s ní šel do obchodu nebo do restaurace
na oběd. V podstatě byl rád, že si zvykl na procházky po sídlišti. Uplynuly dva roky a mezi
nejoblíbenější činnosti patří právě společná návštěva restaurací. Jeho dcerku velmi zajímají
spousty blýskavých sklíček, jimiž jsou vyzdobeny pulty restaurací, přímo miluje ruch a zmatek v supermarketu. Zpívá - svým způsobem, běhá - svým způsobem a plácá - naprosto běžným způsobem všechny kolem. Přesto má tatínek tyto chvilky rád. Přizpůsobil se své dceři.
Neměnnost některých věcí a zákonitosti, které ovlivňují chování, jsou podobné na celém
světě. A jestliže už něco nelze změnit, je možno se na to podívat z té příznivější stránky.
Možná právě tato úvaha vedla rodiče nemocných dětí k vytvoření více méně veselého
„kodexu chování“ dětí nemocných III. typem mukopolysacharidózy.

Dvanáctero přikázání aneb co každý „Sanfilípek“ ctí a respektuje:
První přikázání
Za žádných okolností se nenechej rodiči zlákat k polednímu odpočinku či dokonce ke spánku. Pokud bys přesto podlehl této ostudné situaci, okamžitě své rodiče ztrestej a nejméně
další dvacet čtyři hodiny ani oka nezamhuř. (Pamatuj i preventivní trest má svůj výchovný
smysl.)
Druhé přikázání
Sleduj terén bystrým zrakem ostříže. Za otevřenými dveřmi či vrátky najdeš plno tajemného
a hlavně zakázaného dobrodružství.
Třetí přikázání
Jakmile k ránu zaslechneš první ptačí pípnutí či trylek, neváhej a rychle vyskoč z postele. Jen
v jediném případě můžeš toto pravidlo porušit, a to v první den školního roku, tehdy bys měl
spát.
Čtvrté přikázání
Cestuješ-li autem nebo jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem, musíš divoce poskakovat,
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rajtovat po autě, nahlas hulákat, eventuálně jinak vyvádět, zvlášť pokud se stojí na červenou. Jedině tak uchráníš řidiče před nudou či dokonce hrozícím mikrospánkem.
Páté přikázání
Jsi-li ve vaně, neváhej a zbav se vody, která tě obklopuje. Rozhodně se však vyhni tradičnímu
vytažení špuntu.
Šesté přikázání
Abys předešel potupnému umytí mýdlem, vyber si jednu z následujících možností:
1. mýdlo sněz
2. vhoď ho do záchodové mísy
Sedmé přikázání
Nepromarni ani jednu příležitost k průzkumu svého okolí a ochutnej cokoliv, co je v dosahu.
Brzy poznáš, že i ten nejhouževnatější list, nejskřípavější sousto hlíny, nejrozčvachtanější potrava pro psy je mnohem chutnější než sebevíc voňavější obsah tvého sáčku na svačinu.
Osmé přikázání
Tvoje zručnost a obratnost tě přímo opravňuje k tomu, abys chňapnul po jídle či pití kohokoliv, kdo se octne v tvé blízkosti.
Deváté přikázání
Svůj okouzlující a odzbrojující úsměv si šetři zvláště na dobu mezi půlnocí a čtvrtou hodinou
ranní.
Desáté přikázání
Nebuď lhostejný k vypínačům, ovladačům, vodovodním kohoutkům, pákovým bateriím
apod. Neleň a vyzkoušej, zda fungují.
Jedenácté přikázání
Nedovol, aby tě přepadla dlouhá chvíle v čekárně u lékaře. Raduj se a vesel se, probuď k životu i ostatní pacienty (škoda každé rány, která padne vedle), zkrášli jednotvárné prostředí
naškubanými listy z novin a časopisů, protrhej pokojové rostliny na oknech. Ani se nenaděješ
a půjdeš na řadu.
Dvanácté přikázání
Nezapomeň, že si musíš při každé návštěvě parku, dětského hřiště, koupaliště, obchodního
domu apod. patřičně zmazat kalhoty, a pokud možno i zevnitř.
(z časopisu Courage, vydávaného americkou národní společností pro MPS, 1998. Volně přeložila L. Říhová)
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9.5 Pečující matka a nemocné dítě
Mukopolysacharidóza se týká všech v okolí dítěte. Čím déle však máme možnost pozorovat nemoc a to co do rodin přináší, tím více se potvrzuje, že nejtěžší břímě s nemocí
spojené nesou ženy – maminky nemocného dítěte.
Skutečně se zdá, že muži na všechno tak trochu vyzráli. Nakonec – stačí se podívat při
cestách městem z okna automobilu. Ve většině aut kolem sedí muži. (Pravda, i ženy se
stále častěji stávají řidičkami, ale v autech je prostě více mužů). Kde ty ženy jsou? Vidíme
je také. V ulicích našich měst i městeček může každý z nás pozorovat jednu a tutéž scénku. (Vyníkající pozorovatelnou je zase automobil stojící na přechodu pro chodce!) Na
chodníku, na přechodu, vidíme pospíchající maminku. Před sebou kočárek, v ruce tašku.
Jednou rukou upravuje peřinku, druhou bravurně zvládá řízení vozítka. Jedním okem
sleduje provoz, druhým dítě. Ve tváři napětí - stihnu to vyřídit včas ? Za půl hodiny máme
krmit, máme být u lékaře, máme být…
Jeden tatínek vzpomínal na své procházky s kočárkem takto:
Docela rád na to vzpomínám. Jezdil jsem s kočárkem s naší malou. Tehdy jsme vlastně ani
nevěděli, že je nemocná. Je to už hodně dávno. Bývalo to hlavně v neděli. Před obědem. Dostal
jsem nastrojené mimino, žena mi upravila kočárek a já vyrazil. Na krátkou procházku. Jednou
podívat se na fotbálek, popovídat s obdobně „postiženými“ kamarády. Někdy zbyl čas i na
malé pivo v bufetu na rohu. Příjemné dopoledne. Ale potom už rychle zpátky domů. Na oběd.
Ten nachystala žena. A zpravidla taky uklidila, co já jsem stihl za ráno doma rozházet….
Rozdíl je více než zřejmý. Každý den také není neděle. A maminky dětí s postižením nemají na starosti jenom obědy svátečních dní. Ony jsou to nejčastěji, které zůstávají s dítětem doma - vyžaduje-li to míra jeho postižení. A právě mnoho maminek dětí nemocných
mukopolysacharidózou volí (přesněji jsou nuceny) volit tuto cestu. Cestu, jež znamená
zapomenout na vlastní profesní kariéru. Cestu, jež vede k dlouhým hodinám osamění
a čekáním na návrat. Manžela, zdravého dítěte, je-li v rodině. A většinou nečekají samy.
Čekají společně s nemocným synem či dcerou. Neustále. A pořád dokola. Stále stejný kolotoč. Připravit snídani, přebalit, osprchovat, uklidit, zajít nakoupit. Zavolat lékaři, zajistit
předpis plen, zajít do lékarny pro mast. Přebalit. Osprchovat. Nakrmit. A někdy nechodí
nikam. Ani k lékaři, ani do lékárny. S dítětem to nejde. Třeba je nemocné. Má chřipku,
angínu. A není nikdo, kdo by u dítěte mohl být. To vše netrvá týden ani měsíc. Rok, deset,
ale i více. Stále dokola.
Není mnoho věcí otravujících život víc než jednotvárnost a vyčerpání. I takhle žije řada
maminek dětí nemocných mukopolysacharidózou. Právě proto (a spoustu dalšího) je
jejich úděl těžší. A k tomu se ještě někdy cítí opuštěny. Opuštěny samy s nemocí. Jako
nedávno v naší poradně, kterou navštívila maminka velmi těžce nemocného dítěte (ne89

jednalo se o mukopolysacharidózu, ale obdobné závažné postižení, které se dosud příliš
neprojevilo).
„Víte, mě by ani nevadilo, že se mnou nemluví, když je všechno nějak normální, nejsou problémy. Ale dost mi vadí, že se mnou odmítá mluvit třeba i o vyšetřeních u lékaře...“ Maminka
co sedí v křesle naproti mne se trochu zadrhne. Podívám se na ni a říkám: „Tomu nerozumím
- jak nemluví. A kdo vlastně nemluví? (tuším, že manžel) O nemoci, o tom co malé je?“ Pokračuje: „Ano, třeba mám jet do Prahy na vyšetření, přece jenom je malá ještě dost dobrá,
třeba je nějaká naděje na transplantaci nebo něco podobného. No, doktor nás pozval skoro
měsíc dopředu. Já jsem mu to říkala. A on pořád - co bych tam dělal, vyřiď to sama. Já tomu
nerozumím.“ Počkejte, přeruším ji: „Já tomu taky nerozumím. On fakt odmítá odjet do Prahy
- jenom proto, že „tomu nerozumí“ ???
Spíš podvědomě než určitě cítím, jak se věci mají. Tatínek není nezodpovědný. Alespoň v úzkém slova smyslu pro tenhle případ. On se jenom bojí. Má strach. Bojí se slov lékaře, která mu
budou připomínat (ne sdělovat, diagnózu zná dva roky) co vlastně jeho první a jediné dceři
je. Nechce se vystavit těm drásajícím pocitům, které s bolestí, jak o ní tolik lidí mluví, mají
jenom málo společného. Chtěl by, aby se nic nezměnilo. Všechno zůstalo tak jak je. Žádná
zbytečná slova o „progresivním charakteru a narůstání obtíží mentálního vývoje“ nechce
slyšet. Malá chodí do školky. Půjde do školy. Zpívá s ní doma písničky, umí i říkadla. Říká si…
a cosi uvnitř mu říká „ co bych tam dělal. Proč bych tam jezdil?“
Pokouším se tyhle pocity sdělit mamince. Pozorně mně naslouchá a už v půl jsem si jistý, že
souhlasí. „Ano, pane doktore, tak to asi bude. Já mám pocit, že ho to fakt moc bolí. I když
- zase - někdy - někdy nevím. Přece to není možné, tak dlouho už to víme. A já přece taky dost
brečím. Jenomže, když máme jet do té Prahy...“
V roce 2010 proběhl u nás výzkum „kvality života osob pečujících o dítě se vzácným
onemocněním. Nepřekvapí, že v oslovené skupině (průzkumu se zúčastnilo 278 respondentů) ani v jednom případě (!!) nebyl hlavní pečující osobou muž. Konkrétně u mukopolysacharidózy je nejvíce pečující osobou žena v 85 % rodin a jen 15 % rodin uvádí, že
se v péči střídají. Existuje jiný důkaz, který by mohl potvrdit roli maminek nemocných
dětí?
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Bylo by však nesprávné opomíjet roli tatínků, partnerů a manželů dítěte či maminky.
Jejich situace také není jednoduchá. Zpravidla jsou to oni, na nichž leží odpovědnost za
ekonomické zajištění podmínek rodiny. Péče maminek je u nás oceňována velmi nedostatečně. Přiznaný příspěvek na péči (je-li vůbec přiznán) je nedostatečnou náplastí na
hodiny a hodiny péče. Proto bývá situace otců také složitá. Jsou vystaveni požadavkům
zaměstnavatele, konfrontují podmínky, jež mají k práci (a odpočinku) oni, s podmínkami
ostatních kolegů v zaměstnání. I je přepadá občas „lítost a závist“. Ovšem – stejně jsou
na tom i maminky dětí. Také ony se srovnávat s maminkami zdravých dětí prostě nemohou!
Nelze se vyhnout nepříjemné zkušenosti, jíž v některých rodinách s takto nemocným
dítětem pozorujeme. Otec od rodiny v některých případech odchází. Ještě dříve než vyslovíme automaticky předpokládaný odsudek, je nutno se více zamyslet nad příčinami
i důsledky takového kroku. Je pravdou, že dlouhodobá péče o takto nemocné dítě není
nejlepším předpokladem kvalitního vztahu obou partnerů. Vyčerpání, stereotyp a únava. Minimum příležitostí pro to, co se obvykle nazývá „budováním partnerského vztahu“.
Tyto faktory se dříve či později na vztahu obvykle projeví. Může se jednat i o posílení
vazeb obou partnerů, častěji se však jedná o opak – a případně až rozpad vztahu. Vždy
by však mělo platit, že oba partneři zůstávají rodiči nemocného dítěte. Oba by měli svůj
závazek péče naplnit. Byť se bude jednat o péči jinak organizovanou a v jiné podobě.
Vždy by mělo platit, že oba partneři (předpokládáme větší osobní péči maminky a větší
pracovní vypětí u tatínka) si budou vážit jeden druhého a oceňovat jeho přínos pro zajištění podmínek pro nemocné dítě.
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V jedné rodině jsme pozorovali tatínka, jež asi tři roky, možná o něco více, po sdělení diagnózy svého synka patřil k nejlepším oporám maminky. Na setkáních rodin se vždy synkovi věnoval, a nejen tam, i doma, přestože měl těžkou práci, dokázal si najít čas na hraní se synkem…
Zajímal se o jeho vývoj, o to co nemoc přináší. Najednou – chtělo by se říci „zničeho nic“, se
začal rodině vzdalovat. Mentálně i fyzicky. Našel si práci v jiném městě, jeho příjezdy domů
se stávaly méně častými. Přestal se vyptávat na syna. Asi rok však „alespoň“ posílal peníze.
Poté doslova zmizel se světa. Zbyly po něm dluhy, pár hezkých vzpomínek a hodně hořkosti.
Všechno zůstalo na mamince.
Pánové - manželé, otcové, dědové, bratři a přátelé - pomáhejte mamince dítěte nemocného mukopolysacharidózou!

9.6 Sourozenci nemocného dítěte
Je logické, že nemocné dítě poutá větší pozornost rodičů než dítě nemocné. Jestliže jde
o nemoc podobnou chřipce – potom zvýšená péče, věnovaná nemocnému dítěti neznamená omezení péče věnované jeho zdravému sourozenci. A pokud už – tak v míře,
která je přijatelná a všemi účastníky vnímaná jako dílčí odbočení z jinak zažitého modelu: všem dětem se v rodině dostává stejné péče a pozornosti. Jestliže se nemoc jmenuje
mukopolysacharidóza, je všechno opět trochu složitější…
Seděli jsme ten večer v příjemné hale rodinného penzionu pod Alpami. Balkony krásně vyřezávané a záplavy muškátů přetékaly krásou i pečlivostí. Všechno bylo až příliš dokonalé. Za
okny pobíhaly děti, ještě kousek za nimi tenisový kurt a vpravo nádherný dětský areál. Plný
průlezek, zákoutí a klouzaček. Idyla a pohoda.
Sedíme nyní s novými přáteli. Jsme na svém prvním setkání rodin dětí nemocných mukopolysacharidózou. Oč více jsme se mohli těšit krásou okolí, o to absurdněji jsme si připadali. Je
to vůbec možné ? Není nám lehce...
Anna a Christian. Jsou trochu starší než my. Ona je drobná a sympatická černovláska s kulatým obličejem a brýlemi, co jí moc sluší. Nemýlím se - byla učitelkou. Christian je sympaťák s lehce prošedivělým vousem. Spíše sporý, kdysi se říkalo šlachovitý. Dnes je vidět, že se
stravuje zdravě. Možná i cvičí. Ale možná má jen to štěstí, že takhle vypadá i bez námahy.
Povídáme si o všem možném. Spoustě z řečeného nerozumíme. A není to němčinou.
Anna a Christian jsou rodiče malé Anny. Ehm - malé. Aňa, jak jí říkají, je už pořádný čas slečnou. Z okna vpravo za námi ji můžeme zahlédnout. Sedí na vozíku a spokojeně probírá nějaké předměty na odkládací desce. Asistentka zkontroluje přikrytí nohou a pokračují v cestě.
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„Ano, nebylo to příjemné. Jakob tehdy chodil ze školy zamlklejší. Zavřel se v pokoji, pustil
muziku. S námi moc nemluvil. Nevěděla jsem, co se děje. Známky nenosil špatné.“
Paní Anna vypráví o zážitku starém asi dva roky. Jejich zdravý syn Jakob - je starší než Aňa
- měl problémy ve škole. Ale jaké?
„Chvíli potom“ pokračuje paní a Christian ji soustředěně doprovází pohledem, „chvíli potom
se začal hodně zajímat o nemoc. Ptal se mě na různé věci. Taky si vzal brožurky, určitě je
znáte“.
Ano známe, vydali je nejprve Angličani, a potom upravili Němci i Rakušané. Jsou o jednotlivých typech nemoci a popisují její průběh, příčiny i následky.
„Až potom jsem na něj uhodila. Byli jsme sami doma. Sami s Aňou. Christian v té době jezdil
ze zaměstnání pozdě večer. Nejprve se mu do hovoru nechtělo“ vzpomíná paní Anna. „Potom to z něj „vypadlo“ najednou. Kluci se mu ve škole smějí. Smějí se, že má sestru na vozíku,
která se pokakává do plenek.
Vzpomněl jsem si, že nám vyprávěli o svém domku nedaleko Grazu. Spíše malá vesnice. Takže - asi jako u nás. Každý ví o každém všechno. A co neví, to si domýšlí...
„Našli jsme řešení. Vlastně ho vymyslel Jakob. Sám se domluvil s učitelkou, byl už v osmé třídě.
Na jednu vyučovací hodinu (zřejmě se jednalo o formu odpovídající naší občanské výchově)
si připravil vystoupení. Povídal spolužákům o mukopolysacharidóze. Tehdy jsem nevěděla,
co všechno jim říkal. Až mnohem později jsem viděla některé věty z jeho vystoupení. Vzpomínám si zvláště na jednu: „Kdybyste věděli, co všechno to znamená, kdybyste věděli, co já
mám doma! Nesmáli byste se mi.“
Ještě hodně dlouho (a vlastně dodnes) o té větě přemýšlím...
Příběh Jakoba je jeden z mnohých. Příběhy sourozenců dětí nemocných mukopolysacharidózou jsou si podobné. Nejsou jistě stejné. I zde záleží na mnohém. Zda je zdravý sourozenec starší nebo mladší. Někdy jsou děti zdravé dvě a jeden nemocný bráška
nebo sestřička. Může to být i naopak. Dvě děti nemocné a jeden zdravý. Co znamená pro
zdravé dítě soužití s těžce nemocným sourozencem?
Každého jistě napadne, že hrozí nebezpečí zapomnění. Zapomnění na potřeby zdravého
dítěte. Nemocné dítě potřebuje mimořádnou péči a téměř neustálý dohled. Nejen to. Potřebuje od rodičů spoustu citu. Co může být dojemnějšího než osud dítěte nemocného
smrtelnou chorobou? Něco přece. Osud zdravého dítěte. Právě ono je tím, kdo od útlého
věku přebírá povinnosti dalšího pečovatele. Byť zprvu nenápadně. Postupně. „Prosím,
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podej hračku. Prosím, odnes plenu. Prosím Tě podívej se, co dělá... Ukliď si ty věci, víš,
že by je mohl...“ Takhle pomalu, ale jistě je zdravý sourozenec připoutáván k domácímu
kolotoči péče. Samozřejmě, nejde vždy o jev, který by byl jednoznačně záporný. Všechno
má i svou kladnou stránku. Dítě se naučí spoustě dovedností a sociálních zkušeností,
které se mu budou později hodit. Stejně tak ovšem platí, že o spoustu z nich bude ochuzen. Možná nejpalčivější problém je omezení kontaktu se zdravým prostředím. Zdravými
vrstevníky. Je realitou, že rodiče těžce nemocných dětí postupně omezují kontakty s „těmi na druhém břehu“. Mnozí si situaci neuvědomují. Připadá jim jen podivné tlachat se
známými, kteří „přece nemají problémy a neví, co to problém je“ o všedních starostech.
„Poslyšte, představte si to, náš kluk přinesl včera trojku. To je ale káča ta učitelka. Vždyť on to
uměl!!!“ Pravila mi kdysi dávno jedna známá. Přišla se poradit, jak takovou do nebe volající
nespravedlnost řešit….
Anebo jiný příběh. Maminka žije sama s chlapcem. Nemoc už hodně postoupila. Chlapec je
na vozíku – a – vůbec nespí. Plačtivě pobrukuje, někdy křičí. To vše dlouhé měsíce. Většinu
hodin dne a skoro všechny hodiny nocí… Maminka je na konci se silami. V tom přijíždí návštěva. Blízká příbuzná. Ale – řekněme to přímo: sestra „naší“ maminky. Konečně někdo, kdo
rozbije strašné týdny a měsíce jednotvárnosti a hrůz. Přijíždí, tři minuty zájmu o chlapce a už
je to venku: „poslouchej ségra co se ti mi stalo, to bys nevěřila“! Maminka nemocného dítěte
jako přikovaná hledí do tváře sestry, která naznačuje příběh, jistě patřící nejméně do žánru
kriminálního… Hledí do tváře své sestry – a nevěří vlastním uším. Ta hrůza má tuto podobu.
Sestra si koupila automatický vysavač. Takový, co celé dny sám jezdí po místnostech a vysává. Asi to není levná hračka, ale o to nyní nejde. Spějeme k oné „hrůze“, která se v domácnosti
naší „sestry“ stala. O co šlo? Co způsobilo vyděšený výraz na tváři vypravěčky? Onen jezdící
kotouč rozbil vázu za pět tisíc….
Opravdu „problém“. Alespoň z pohledu rodiče dítěte nemocného mukopolysacharidózou. Nemá však cenu se podivovat. Pro přátele rodiny dítěte nemocného mukopolysacharidózou může skutečně být trojka z počtů stejným břemenem jako pro nás poslední
lékařská zpráva potvrzující zhoršení stavu ledvin... Proto by měl zdravý sourozenec co
nejvíce pobývat v prostředí zdravých dětí. Zvláště to platí pro malé dětí. Opět ze vzpomínek jedné maminky:
„Když se to stalo, měl Pavlík necelé dva roky. Bylo to těžké. Dcera byla opravdu čím dál horší.
Nemohli jsme zvládat situaci doma, natož někam jezdit. Potom šel Pavlík do školky. Pořád
mu dělalo problémy obouvání a zavazování tkaniček. Byl prostě zvyklý, že se mu boty obouvají. Ani jsme si to neuvědomili. A nějak nám to nepřišlo. Vždyť „malou“ jsem obouvala, i když
jí bylo sedm. A tak nějak automaticky jsem vždycky nazula boty i jemu. Až jednou. Jeli jsme
na chatu. Se třemi dalšími rodinami. Měly zdravé děti. Na chatě byla malá předsíňka. Když
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jsme si odložili boty, nebylo kam stoupnout. Takže ven se šlo na etapy a každý sám... Vidím
to jako dnes. Pavlík koukal kolem sebe na děti. Já jsem ještě musela stát u kuchyňky. Jak jsem
řekla - nebylo tam vůbec místo. No a on najednou skoro automaticky vzal boty, nasadil a zapnul si pásku. Hotovo. Vyšel ven. Napadlo mě to hned. Ale plně došlo až později. Doma. To my
jsme mu nedali příležitost a možnost zvládnout věci běžné pro jeho věk.“
Zdravé dítě potřebuje právě tolik lásky a pochopení jako dítě nemocné. Mělo by a má
vědět, že jej máte právě tak rádi jako jeho sourozence. Časem pochopí, že větší přísnost
a obavy o něj zároveň jsou výrazem našeho zájmu o něj. Platí jednoduchá poučka (kdyby
v životě bylo všechno tak jednoduché jako v poučkách!) Všeho s mírou. Zdravý sourozenec nemá být ani přehnaně odstrkován, ani mu nemá být cestička příliš umetána. Byť
se soucitným prohlášením: „má to přece tak těžké“. Má, ale i on může svůj osud ovlivnit
a zvládnout. Je dobré hledat cesty jak se zdravým sourozencem v rodině komunikovat,
nalézt si čas i na jeho potřeby, prožitky. Nezapomínat na pochvalu, poděkování, je-li na
místě a nebát se zdůrazňovat, jak je pro rodiče a rodinu právě ono důležité. Jak jsou
rodiče rádi, „že jej mají“…
„Přišla s tím jednou Vendula ze školy. Paní učitelka nechala děti vyprávět o rodině, rodičích
a sourozencích. Všichni povídali, kdo kam chodí, co umí a dělá. A naše Venda povídá: to nic
není, já mám sestru a ona je invalidní!!! Já se o ni starám! Udělala z toho dětskou kovbojku.
Děcka oči navrch hlavy a Vendula povídala... Možná proto, a možná pro tisíc dalších drobností s „tím“ naše Vendula problémy neměla.“
Tolik z vyprávění další maminky dítěte nemocného mukopolysacharidózou.

9.7 Únava z dlouhodobé péče
„Jsem unavená - cítím se mizerně“. „Já už opravdu nevím kudy kam - vzala (nebo vzal) jsem
si prášek, nepomohlo to.“
Kolikrát jste slyšeli ještě unavenější věty od známých a přátel. Kolikrát jste je sami říkali.
Tehdy. Ještě před TÍM.
O nemoci svých dětí se rodiče dozvídají zpravidla do čtvrtého, nejvíce tak sedmého roku
života dítěte. Předpokládejme, že většině rodičů je v té době mezi dvaceti a třiceti lety.
Jsou mladí. Mají ještě sílu a energii. Nerozumí nabádání ke klidu a odpočinku. Vždyť to se
přece hodí pro lidi v důchodu... A hlavně - děti jsou ještě relativně v pořádku. Některé už
začínají „zlobit“. Ale mnohé ještě chodí do normálních školek a školiček. To až později, za
pár měsíců a let přijdou těžké chvíle, kdy má člověk pocit, že nemůže dál. Nejen pocity
a vyčerpání psychické, ty si přijdou na své hned na počátku. Ale docela obyčejná únava,
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únava, která postupuje, prohlubuje se a zachvacuje stále větší část těla i mozku. Únava,
která vypadá, že nikdy neskončí. To je úděl rodičů pečujících dlouhodobě o dítě nemocné mukopolysacharidózou.
Měl jsem a mám švagra. Vlastně je vzdáleným švagrem. Vzal si mou sestřenici. Dříve jsme se
občas vídávali, dnes už několik let ne. Ale vzpomínám si na jeho vyprávění o práci. O práci
horníka v rudných dolech. Mě bylo možná patnáct a poslouchal jsem ho moc rád:
„Vlastně děláme tak polovinu doby. Než se převlečeš, sjedeš dolů a na předek, to je třeba tři
kilometry chodbou. Chvíli děláme a hodně odpočíváme. Dál máš svačinu, přestávka a potom nakládat a znovu ještě na předek. Jenomže před koncem - tak hodinu a půl se vydáme
zpátky. Zase pěšky, vyfárat a do sprch. Když to sečtu - rubeme tak čtyři hodiny denně!! Já
jsem napřed taky nechápal. Ne, že by se mi to nelíbilo, ale taky co jiného si myslet, než, že je
to flákárna. Ta moje nová práce. Tehdy mi štajgr povídá: „A co myslíš, že bude za pět let, za
deset a za patnáct: Chlapče - musíme se šetřit“
Nemoc bude postupovat. Nikdo vám sice přesně neřekne jak a jakými způsoby. Ale
obecně platí, že dítě bude stále více potřebovat naši péči. A rodiče svůj věk nezastaví.
Stárnou a budou stárnout dál. Postupně i jednoduché věci, jako každodenní koupání
nebo obouvání (hlavně v zimních měsících) hodně unavují. Vědci ať hloubají, zda je to
více skutečnou únavou těla nebo jen otrávením z věčného stereotypu opakujících se
úkonů. Jejich závěry rodičům nepomohou. Rodičům pomůže odpočinek. Je těžké doporučovat jaký má být. Jednoduše takový, aby pomohl. Aby si při něm rodiče opravdu
odpočinuli.
Zdá se, že jeden z nejlepších způsobů relaxace je zůstat sami. Znáte to dobře z „normálních“ rodin. Děti vyžadují prvních pár let hodně péče a dohledu. Potom přijde škola,
děti rostou a už je tady deset let a rodiče mohou alespoň na chvíli od dětí. Do kina, do
divadla. Zdravé děti stále jezdívají občas k babičkám na víkendy. A v létě do tábora - a na
školu v přírodě. A odpoledne běhají s kamarády kolem sídliště... Zkrátka rodič zdravého
dítěte si neumí a nemůže představit, jaké to je být se svým dítětem 24 hodin denně.
Měsíc, rok, pět, patnáct a více. Právě proto je potřeba pupeční šňůru závislosti přetrhat.
Alespoň občas.
Platí, že dítě by mělo na určitý počet hodin denně odjíždět z domova. Všimněte si, že
u zdravých dětí platí jakési sedmileté periody. Prvních sedm let je péče takřka neustálá.
Do čtrnácti let - dítě se osamostatňuje, chodí ráno do školy, odpoledne občas s kamarády. Dalších sedm - všechno je ještě volnější. A po 21 roku měli dříve kluci po vojně, někteří pracují. Hodně jich je na školách, třeba v koleji vysoké školy, většinou dál od domova.
Tak to chodí u zdravých dětí.
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Na dlouhou knihu by vydalo vysvětlování všech důvodů, proč je to u dětí se zdravotním postižením, u dětí nemocných mukopolysacharidózou, jinak. Společnost si až příliš
přivykla, že rodiče nemocných dětí věci řeší sami. A jako alternativu jejich starostem nabízela nevyhovující podmínky v odlidštěných stěnách rozpadajících se zámků - ústavů
rozesetých po okrajích republiky. Píšeme minulý čas – nabízela, ale tváří v tvář skutečné
úrovni českých sociálních služeb je možno napsat čas přítomný – nabízí. Jaký bude čas
budoucí? Kdo ví…
Jen občas je možno nalézt místa, kde osvícenější úředníci nebo sami rodiče vybudovali
nová zařízení pro děti těžce nemocné a postižené. Třeba nemocné mukopolysacharidózou. Vyhledat pro dítě správné a potřebné zařízení není jednoduché. Hned v úvodu si
všichni kladou otázku: Jaké zařízení je pro nás potřebné a vhodné?
Existují stacionáře s denním pobytem, domovy pro zdravotně postižené (dříve ústavy)
a zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem. Ve smyslu výše uvedené periodizace
dětského věku je možné volit i dobu pobytu dítěte v zařízení. V dětském věku je dítě
v zařízení pouze přes den. A odpoledne se vrací ke svým blízkým. Ostatně - jako další
děti. Mohou však nastat chvíle, kdy bude nutno uvažovat o týdenním pobytu. Dítě odjíždí v pondělí ráno a na víkend, tj. v pátek odpoledne se vrací. Týdenní pobyt zpravidla
umožní pracovní zapojení obou rodičů, znamená pro zdravého sourozence větší klid
a čas ze strany rodičů. Přesto není vhodný vždy. Zejména ne v prvních fázích nemoci,
kdy si děti plně uvědomují svou osobnost. Své já. Jsou závislé na lásce a porozumění nejbližších. A nemylte se. Tohle období neskončí okamžikem ztráty řeči. Ještě dlouho poté,
kdy naposledy uslyšíte „táto a mámo“ vám budou vaše děti rozumět. Rozumějí a ještě
déle vnímají. Vnímají vaši přítomnost. Váš klid nebo nervozitu. Jsou veselé, když se s nimi smějete. Rozčilují se a křičí, když je ve vzteku navlékáte do rukavic. Právě v těchto
případech by předčasné odstranění dítěte z rodiny mohlo vést ke krizi a regresi jeho
psychického vývoje.
Jen opravdu výjimečně lze doporučit ústavy s celoročním pobytem. Vzhledem k obecně
špatným finančním podmínkám těchto zařízení není ani v současnosti u nás takové zařízení, v němž by se podmínky péče o dítě alespoň blížily podmínkám v rodině. Hovoříme
ovšem o rodinách a rodičích, kteří jsou schopni si listovat v této knížečce a přemýšlet
o jejím obsahu. Celoroční ústavy by se do budoucna měly stát pouze místem pro děti,
které ztratily rodiče. Nic na tom nemění, že mezi dnešními více než desetitisíci tam odložených dětí jsou i děti s mukopolysacharidózou. Přiznejme si, že jen zlomek z těchto dětí
může prožívat to, co dáváte právě Vy svému dítěti. V podmínkách „jedna zdravotní sestra
na osm dětí“ ani nelze jinak. Pro mukopolysacharidózu to platí dvojnásob. Každý kdo
zná nebo prožil léta s dítětem nemocným mukopolysacharidózou ví, že úplně optimální
poměr je dva (nebo tři zdraví) na jedno dítě nemocné.
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Ovšem ani dítě, které odjíždí ráno kolem deváté do stacionáře nebo do školy a vrací se
po poledni neznamená, že únava nepřijde. Je to nevyhnutelné. Už jsme psali o hodinách
beze spánku, o dnech, kdy dítě neustále běhá a křičí. A co teprve u forem nemoci, kde
dítě dospěje do věku krásných dvanácti let a najednou přijdou problémy: udržet tužku,
soustředit se, hrudníček se najednou nějak mění... Kdo z nás je schopen posoudit, co bolí
a trápí víc...
Jedna maminka měla svého chlapce doma do osmi let věku. Nepřetržitě, každou minutu, hodinu a den. Jen občas jí vypomohli rodiče, ale skutečně snad jen hodinu dvě za týden. Chodila
s chlapcem nakupovat, napravovala škody jím v obchodech způsobené… Potom se podařilo
Honzíka umístit do školy. Nebylo to jednoduché, ale podařilo. Maminka tehdy volala „bože
já mám tolik času, on jede před osmou a doma je až ve dvanáct, čtyři hodiny denně, to jsem
nikdy neměla!“ Když jsem s maminkou hovořil po několika letech, připustila, že čtyři hodiny
denně nestačí. „Je to málo, kdyby tak mohl jít i do družiny, ale to ho nechtějí“. Vlastně domů
přijedu kolem půl deváté a po půl dvanácté, abych už pro něj šla. Něco nakoupím, uvařím
a je zase doma“…
Právě proto, a pro mnohé další, co jsme nezmínili, se musíte naučit odpočívat. Je totiž
pravdou, že většina rodičů nemocného dítěte „na sebe nemá čas“. Na sebe samé i navzájem. Je-li to jen trochu možné, pořádejte občas společné výlety, zajděte si na večeři
nebo do divadla a do kina. Vaše pohodlí a Vaše únava Vám stále více budou našeptávat:
„nikam nechoď, doma si odpočineš, děti půjdou spát a přijde spásná hodinka klidu a zapomnění“. Přijde i nepřijde. Zdánlivě a krátkodobě je určitě příjemné užít si půlhodinky
denně pocitu klidu a samoty. Z hlediska celkové regenerace organismu dochází tímto
způsobem k jeho dalšímu opotřebení. A únava se dále stupňuje.
Zcela jiný způsob regenerace jsem vyslechl od jedné rodiny ze Švýcarska. Měli chlapce nemocného II. typem nemoci. Pečovali o něj celý rok, nepřetržitě – nevím – možná snad přece
jen na nějakou hodinu občas jej někdo pohlídal… Ale jednou za rok chlapec „putoval“ do
zařízení, které jsem z popisu tipoval jako něco obdobného klášteru a hospici (šlo o církevní
zařízení), kde se o chlapce starali celý měsíc. Rodiče odletěli na celou dobu do Thajska. Tam,
slovy maminky „nabírali síly“…. Jistě, může tento příklad působit, tváří v tvář možnostem
průměrné rodiny pečující o nemocné dítě u nás až nepatřičně, ale jako princip jej uvést jistě
můžeme. Byť Thajsko bude pro většinu z nás nedostupné.
Kvůli sobě samým, ale i kvůli zdravému sourozenci, je vhodné trávit alespoň jednou ročně určitý čas - alespoň týden - bez nemocného dítěte. U vody, na horách, na chalupě...
Odpočívat a věnovat se zdravému dítěti. Pro mnoho rodičů bývá nepředstavitelné odjet
na dovolenou bez nemocného dítěte. „Pupeční šňůra“, o které jsme mluvili, bývá velmi pevná. Ale zamyslíte-li se nad vším znovu a podrobně, jistě Vás napadne otázka: Je
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normální, aby desetiletá slečna odjela na týden nebo dva na letní tábor? Odpovíme si.
Ano, je to normální. Je-li zdravá. Ale už jsme si výše řekli, že bychom měli usilovat, aby
péče o děti byla kvalitní a přibližně odpovídala podmínkám, které mají děti zdravé a bez
postižení.

9.8 Nová situace v širší rodině
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. I vy jste se možná před lety bavili tehdy populární parafrází známé lidové moudrosti: „co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.“
U mukopolysacharidózy to neplatí. Zřejmě již nyní prožíváte a do budoucna prožijete
desítky situací pro něž platí, že pouze vy a jen vy, navíc právě teď a v tuto chvíli musíte
něco naléhavě udělat. Něco co se týče nemoci a péče o dítě. V tu chvíli musíte zvládnout
své pocity, vůli, obavy, nerozhodnost a třeba i lenost (říká se tomu souhrnně „uzlíček nervů“) a konat. Jednat. Vyřizovat. Zajišťovat. Shánět. Rozhodovat. Kupovat. A tak je možno
pokračovat.
Nic Vám nebude platný smutek nad vztahem Vašich nejbližších k Vašemu problému. Nic
Vám nebudou platné slzy vzteku a nenávisti vůči bezohledným sousedům Vašeho panelového domu. Nepomůže Vám Váš pocit křivdy jíž zažíváte od učitelky kárající Vašeho
nemocného syna - za něco, co nemůže ovlivnit.
Vzpomínám si, jak jeden tatínek měl v rodině „na starosti“ péči o zuby nemocného chlapce.
Po pravdě – ona to ani tak péče v pravém smyslu toho slova nebyla – měl jen za úkol domluvit jednou za půl roku vyšetření na zubním oddělení příslušné stomatochirurgické kliniky.
Vyprávěl mi, jak moc vždycky kontrolu oddaluje. Ví, že by tam měl zavolat, ví, že už pomalu
půlrok uplynul, věděl o dlouhých objednacích lhůtách, a přece se nemohl přinutit k prostému úkonu. Zvednout telefon a u sestry na oddělení domluvit termín. Když jsme tento pocit
rozebírali, ukázalo se, že pravým důvodem jsou obavy z návštěvy. Jejich chlapec prostředí kliniky dobře znal. A vždycky už dopředu hlasitě dával najevo, co si o lékařích tohoto zaměření
myslí… A pokud bychom „lenost“ tatínka rozebírali ještě dále, pak bychom zjistili, že zhruba
stejným dílem se na neschopnosti vytočit pár čísel na tlačítkovém přístroji podílely obavy
o chlapce a stále ještě přítomné nezpracování jeho onemocnění – ve smyslu obav o reakci
okolí... Dlouho jsem s ním nemluvil, jsem si však jistý, že pokud by dnes, s odstupem let měl
svoje zdráhání znovu popsat, zdálo by se mu, ve světle dále prožitého hodně nepochopitelné...
Ve všech situacích, a v mnoha dalších, nakonec budete muset rozhodující krok udělat Vy
sami. Už jsme se tohoto pravidla dotkli v samostatné kapitole. Ještě více vypovídají další
příběhy, které psal život a mukopolysacharidóza...
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„Vrátili jsme se z dovolené úplně vyčerpaní. Otrávení a totálně rozhádaní“ popisovala jedna
maminka jejich společnou dovolenou. Když říkám společnou, pak se vším všudy. Byli na dovolené se svou maminkou, pro manžela tchyní. Vlastně nešlo úplně o společnou dovolenou.
Poprvé s nimi nebyla jejich dcera. Před nedlouhou dobou zemřela.
„Dovolená se měla stát místem, kde budeme intenzivně spolu, budeme si nablízku, budeme
mít čas věnovat se další dceři. Místo toho se stala utrpením. Utrpením z naší maminky. Neustále poplakávala, vstávala za časného úsvitu a chodila po pokoji, budila nás sebelitováním
i litováním. Odmítala pochopit, že Vendula i manžel chtějí spát. Osočovala nás, že na malou
vůbec nemyslíme... Bylo to hrozné. Manžel nakonec spával v autě. Nevím jak jsme ten týden
přežili...“
„Všechno pokračovalo i po návratu domů. Bydlíme na vesnici a babička to k nám má kousek.
Začala být „ukřivděná“. Vyčítala nám, že jsme se jí nikdy nevěnovali. Odnesla si hrnec i kávovar, který nám kdysi dávno dala. Byla jsem úplně na mrtvici. Potom, co jsem prožila, jsem
chtěla klid a aspoň teď trochu méně nervů a odpočinku. Místo toho - výčitky, strach a vědomí
- že už zase jednou nevím, jak z toho.“
Zdánlivě běžný, byť smutný příběh. Chce se nám asi říct. Vždyť kdo by dokázal zvládnout
nesmírně náročné období po odchodu dítěte jinak a lépe? A vůbec - jde to? Podobný se
odehrál v další rodině. Týká se vztahů dospělých k ještě dospělejším. A tehdy se potvrdilo, že dalším z velkých problémů mukopolysacharidózy jsou rodiče rodičů. Prarodiče
nemocného dítěte. Posuďte sami:
„Nevěřil byste tomu, oni to udělali.“ Vzrušený hlas maminky mi do telefonu vypráví další story, kterou by nevymysleli ani scénáristé pro mě nepochopitelně populární soukromé televize.
„Dali mě podepsat papír, že souhlasím s převodem telefonu na ně. Řekli mi, že aspoň nebudu
tolik platit. A najednou mě nechtějí nechat volat, zamykají skříňku, že nemám nárok.?!?“
Poslouchám další ze smutných příběhu nepochopení. Tady však zašlo mnohem dál. Nepochopení přerostlo v jednání zaměřené proti vlastním dětem. Abych byl přesnější - prarodiče,
z důvodů do dneška nepochopitelných - se rozhodli vést jakousi soukromou válku s vlastní
dcerou. Ovšem ona měla těžce nemocného chlapce.
„Oni prostě nechtěli pochopit, že je malý Sláva tak nemocný. Nevěřili tomu. Posmívali se mi,
že ho rozmazluji. Potom zase - za několik let - že se o něho málo starám. Dlouhé měsíce odmítali vzít si ho třeba na hodinu - vždyť jsem přece doma, tak co chci. Potom zase, že si ho vezmou, ale na dva dny. A taky oni budou rozhodovat, co bude mít oblečené, co bude jíst. Ještě
později jsem sehnala stacionář. Cesta trvala půl hodiny. Tam a stejnou dobu zpět. Slávek tam
byl pět hodin. To znamená, že jsem denně skoro dvě hodiny trávila přejížděním. K tomu ještě
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malá, měla začít chodit do jeslí, ale nebylo místo. Měla jsem ji pořád na krku. Zprvu to šlo, ale
později začal být Slávek nezvladatelný. Nikdy mi s ničím nepomohli. Na posledním rozloučení mi řekli, že jsme chudáci. Takovou hroznou desku by mu oni na hrob nedali!“
Oč je právě uvedený příběh neuvěřitelnější, o to je pravdivější. A nešlo jen o něj. Prarodičům byla doporučena návštěva u psycholožky. Nic nepomáhalo.
Co může být příčinou takového chování? Odmyslíte-li si vrozenou patologii osobnosti,
která by se projevila i v jiné situaci, tj. pokud by dítě bylo zdravé, nějakou příčinu tento
jev mít musí.
Jedním z možných vysvětlení je fakt zklamání a strachu, který prarodiče rovněž zažijí.
Určitě si všichni vybavíte pocit zdrcení a prázdna poté, co Vám lékaři oznámili nejen diagnózu mukopolysacharidózy, ale především to, co nemoc přinese. Jen těžce lze hledat
slova pro popis tohoto stavu. Jeden tatínek o tom vyprávi:
„Vlastně jsem se sesypal. Nemohl jsem. Nemohl jsem nic. Nemohl jsem pracovat, nemohl
jsem odpočívat. Pořád to pokračovalo. Co vlastně ? No to nic. Prostě nic. Úplně zbytečný. Teda
jsem byl. A mohli doktoři povídat co chtěli. I na psychiatrii jsem byl. A nic. Jako bych to nebyl
já, jako bych ani nežil. Pomohlo mi - ale až za několik měsíců - vidět ženu, tedy manželku,
jak je toho na ni moc. Vlastně na ni ležela celá domácnost. I věci s klukama. No a tady někde
jsem se začal sbírat...“
Jakkoliv je pro rodiče sdělení diagnózy mukopolysacharidóza otřesem, mají, ač se to na
první pohled nezdá, proti svým rodičům, prarodičům nemocného dítěte jednu výhodu.
Mají dítě u sebe. Mohou je v těžkých chvílích chovat, mazlit se s ním, jen se na něj dívat,
nebo se o něj starat, pokud to potřebuje. A při tom všem si tak trochu namlouvat, že
to vlastně všechno není pravda, že to „nějak“ dopadne. Prarodiče tuto možnost nemají.
Jsou sami. Sami se svým zklamáním, strachem a obavami. Sami se svým „nerozuměním“.
Většinou patří ke generaci, jež o problémech těžce nemocných a zdravotně postižených
nevěděla nic nebo jen velmi málo. Neměli možnost se dozvědět. A nejen jejich nevědomí prohlubuje bolest. Oni by většinou chtěli pomoci. Jenomže jak? A tady nastupuje
vaše role. Opět jeden z úkolů před nimiž nemůžeme zavřít oči. Sdělit vlastním rodičům,
že jejich milovaný vnuk či vnučka trpí nevyléčitelnou chorobou, která, nejspíše, povede
k jeho nebo jejímu předčasnému odchodu. A ve vybraných případech má šanci na podávání léku, který se sice už nějakou dobu (měsíce či málo let) ve světě používá – a dává
naději. Jenomže, kdo ví co bude v budoucnu.
Nejde však jen o pocity a očekávání. Ano, i pro prarodiče se svým způsobem zhroutí
jeden svět. Svět utkaný z pavučiny lákavých představ: vnouček či vnučka v roli úspěš101

ného školáka, raubíře s umazanými koleny, panenky s dlouhými vlásky, co po ní koukají
všichni sousedé. A potom taneční, škola a…. Vše co bývá v normálním životě obvyklé.
V normálním životě bez mukopolysacharidózy. Ovšem vůči prarodičům budete řešit
i další problémy. Existencí nemoci se dosti výrazně změnilo i jejich postavení. Především
v důsledku Vašeho údělu a úkolu. Od této chvíle, od chvíle, kdy víte, že Váš syn či dcera
mají mukopolysacharidózu se pro Vás dítě stává předmětem péče číslo jedna. Ať chcete
nebo nechcete. Váš základní úkol nyní zní: provést vlastní dítě hodinami a roky tohoto
světa s co možná nejmenší bolestí. Jeho i blízkých. Bolestí fyzickou i psychickou. Je to
úkol složitý a téměř nadlidský. Snad ale zvládnutelný. Za předpokladu, že mu mnohé
podřídíte. Tedy pravděpodobně i vztah s vlastními rodiči. Nejde si myslet, že všechno, ale
opravdu všechno, přizpůsobíte dítěti - nebo alespoň upravíte přiměřeně jeho nemoci.
A ve vztahu k rodičům nebudete muset měnit nic. Vaši rodiče od této chvíle nemají již
možnost (a potichu se vkrádá i slůvko právo) očekávat od Vás pomoc a zajištění, které by
asi přišly, nebýt TOHO... Je to snad tvrdé, snad i nespravedlivé, ale je to tak.
Samozřejmě to neznamená, že Vás Vaši rodiče ztratili a naopak. Vůbec ne. Budete se dokonce velmi potřebovat. A ze zkušeností vidíme, že spíše Vy je, než oni Vás. Tedy alespoň
v prvních letech nemoci.
Ale bývá vhodné, hned v počátku, na začátku nemoci, s rodiči otevřeně pohovořit. Nemusíte jim při prvním setkání povídat o konci nemoci. Vždyť kdo z nás dohlédne za horizont příštího dne? Kdo z nás ví, co nastane za deset let? Nakonec – na některé typy
nemoci je opravdu k dispozici lék. Proto počkejte s definitivními soudy na dobu, kdy
skutečně dojde ke zhoršení stavu dítěte. Kdy se věci stanou zřetelnější, ale zároveň již
měli všichni možnost (snad to jde) alespoň trochu přivyknout. Jednu věc však máte právo a povinnost učinit ihned. Vysvětlit vlastním rodičům, že se stala věc, která znamená
vážný zásah do Vašeho života. Znamená velký úkol a celé Vás zaměstná. Od nynějška
nebudete mít tolik času na ně. Mrzí Vás to, máte je pořád rádi, ale Vaši péči a pomoc bude
potřebovat zejména nemocné dítě. Přitom není dobré dávat najevo vlastní (někdy až
hysterické a přitom pochopitelné) prožitky. Snažte se být pevní a zásadoví.
„Samozřejmě jsem se bál. Bál jsem se přímo hrozně reakce svých rodičů. Hlavně mámy. Na
naší malé doslova visela. Byla prvním vnoučkem. Navíc kdysi dávno prožila složitá údobí
nouze a to ji celou poznamenalo. Byla dosti neurotická a lehce hysterická. Hlavně pokud šlo
o rodinu. Často jsem se tomu musel až smát. Její životní filosofie byla značně jednoduchá.
A vlastně tak trochu úžasná: „všichni kolem jsou zlí a nedobří, jenom naše rodina je nejlepší
a bez chyby“. Samozřejmě to nemohla být vždycky pravda. Někdy to vyvolávalo docela komické situace. To když u jiných kritizovala věci, kterými někdo z rodiny oplýval měrou nadměrnou...
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Jenomže co udělá poté, až se dozví, že je malá hodně nemocná a pravděpodobně jednou...
Opravdu jsem se bál. Věděl jsem, nebo tehdy spíše intenzivně tušil, že je budu potřebovat.
Byli a jsou to nesmírně obětaví lidé. Ale zároveň jsem se bál. Bál se jejích reakcí. Bál jsem
se toho, že budou příliš zasahovat do věcí s malou. V takových a ještě podobných obavách
plynuly měsíce. A skutečně - cosi jsme naznačili, cosi nakousli. Ale nikdy jsme nenašli odvahu
„vyklopit“ našim pravdu celou. Přitom se ukazovalo, že obavy z přespřílišného zasahování
se potvrzují. Matka nám chtěla organizovat nejen bydlení, ale dokonce nám kupovala i jídlo
a další věci. Odmítnout se nedalo. Ona věděla nejlépe co potřebujeme.“
„Tehdy jsem se rozhodl. S rodiči jsem si sedl. Poměrně razantně a tónem, který moc diskusi
nepřipouštěl jsem jim oznámil: Dcera je smrtelně nemocná a bude nás stát hodně úsilí nemoc zvládnout. Mám je rád a vážil bych si jejich pomoci, bez níž věci půjdou o hodně hůře,
ovšem věc je i pro nás natolik složitá, že nejsme schopni hloubat nad zbytečnostmi a řešit
ještě jejich traumata.
Jakoby pevně a úsečně moje prohlášení, spíše hesla, pokračovala: Vím, že by nám rádi pomáhali a mám je za to rád. Má-li však jejich pomoc být pro nás vůbec možná, musí nám
pomáhat takovou formou, kterou my sami určíme. V dalších měsících a letech přijdou chvíle,
kterým třeba nebudou rozumět, možná jim budou proti mysli, proti jejich zkušenostem, přesto nám musí věřit, že víme co děláme. Musel jsem zmínit i další variantu: že se nepohodneme,
bude mně to moc mrzet, ale úkol, který před námi je, je jednoznačný, my ho musíme splnit.
Věřím, že to pochopí. Dodal jsem s vírou v pochopení...“
Možná pro tento rozhovor. Možná jen měli všichni štěstí. Ale tatínek z našeho příběhu
má ve svých rodičích tu nejlepší oporu a pomoc. A přestože čas dávno změnil kulisy, děje
i vztahy, to základní se potvrdilo. Měl ve svých rodičích oporu, kterou pro péči o dceru
potřebovali.

9.9 Proměny času
Už dříve jsme uvedli, že mukopolysacharidóza je především změna. Přináší proměnu nemocného dítěte, proměnu pečujících osob a mění se i okolní život a jeho podmínky. Ve
chvílích, kdy se člověku zdá celý život tak moc a moc zbytečný se těžko věří, že bude lépe.
Ve chvílích plných bolesti a strachu se těžko vypráví, že přijdou znovu dny, kdy slunce
bude svítit i pro vás. Nevíme, jestli bude opravdu lépe, nebo jenom „jinak“. Už jsme psali
o tom, že mukopolysacharidóza znamená změnu a přizpůsobení. Změnu stavu a nemoci
dítěte. Ale i proměny vás, pečujících rodičů. To vše se v průběhu let mění. A většinou velmi podstatně. To, co právě v tuto chvíli prožíváte jako největší bolest, nám bude za pět let
připadat, když ne jako nevýznamné, potom jistě jako běžné. Nejde o to, kázat planá slova
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falešné naděje a rozdávat těšínská jablíčka útěchy. Pouze je dobře vědět, že „nic není jak
bejvávalo, nic není jako dřív“ – slovy jedné populární písně. Z tohoto pravidla totiž můžete vyvodit i následující poznání. Domníváte-li se nyní, že Vaše síly na mukopolysacharidózu nestačí, můžete se mýlit. Anebo přesněji, nemůžete vědět, na co máte a nemáte
síly. To vše se ukáže až poté – v budoucnosti. Až na cestě s mukopolysacharidózou ujdete
větší část. Nikdo nezná hranici svých možností. Ale jedno můžeme říct určitě. Samotný
pojem hranice možností, je velmi, velmi relativní.
Nedávno nám na fakultě pořídili novou poradnu. Ještě voní novotou. Koberec, nábytek vyrobený na míru, zrcadlo pro kolegyni logopedku, invalidní vozík pro děti a nový právní software pro mě. Centrum pomoci handicapovaným. Sluje nápis na dveřích. Dnes tu nesedím,
abych se na chvíli skryl před studenty a všemi ostatními. Stejně jako někomu vadí vyzvánějící
telefon, u mě bezpečně zvyšuje hladinu stresotvorných chemikálií prosté klepání na dveře.
Tady mě nikdo nehledá. Zatím. V klidu si mohu uvařit kávu a dát se do psaní. Ale nějak se mi
nedaří.
Pořád mám plnou hlavu včerejší návštěvy. Chvíli o ní znovu přemýšlím. Byla něčím opravdu
výjimečná. Nebo mi jen potvrdila, co už jsem dávno tušil. Něco, co jsem se bál nahlas vyslovit.
Abych neurazil. Abych se nevhodně nedotkl. Koho? Čeho? Většinou lidí, kteří mě navštěvují
se žádostí či prosbou o radu. Poradenská činnost v oblasti sociálně právní, říká se tomu. Za
tu dobu se u mě vystřídaly stovky lidí. Někteří z nich i v křesle, do jehož prázdného opěradla
právě koukám. Tak tedy znovu, včerejší návštěva byla opravdu něčím výjimečná? Posuďte se
mnou.
Její začátek nebyl ničím neobvyklým. Mladá maminka. Nebo možná spíše středního
věku. Přišla sama. To není nic neobvyklého. Většinou chodí samy, někdy s dítětem. A velmi zřídka přichází na první schůzku i tatínek.
„Víte, já nevím jak začít.“ Opět chvíle pro mě: „začněte jak chcete“. A samozřejmě smích k tomu. Smích pomáhá. I dnes a tady. „No vlastně je to jednoduché, náš chlapec je, jak bych
to řekla, on špatně chodí, teda skoro vůbec nechodí a my zkrátka já... Teda my s manželem
bychom chtěli vědět, jaké jsou možnosti... Zkrátka u nás v Lipníku nic není, víte...“ Soustředěně poslouchám a nepřerušuji. I když mám pocit, že by maminka byla za nějakou vsuvku
docela ráda.
„No my se o něj staráme už tři roky.“ Nevydržím to a vsuvka je tady: „prosím Vás, jak se chlapec jmenuje, víte ať neříkám jenom Váš kluk... a tak, rozumíte...“ „Jirka - po manželovi. No
a zkrátka, já nevím jak to říct, nemyslete si nic špatného, my bychom chtěli, uvažovali jsme,
jestli by Jirka nemohl někam do ústavu. Ale ne napořád. My bychom za ním jezdili, taky by
určitě jezdil k nám domů...“
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Těžká chvíle. Co říct. Co říct mamince, která má plné právo se takhle zeptat. Ale přece jen
– není v životě horší chvíle, než když se máma ptá, kam odložit dítě...
Po chvilce mlčení se ptám: „maminko, ještě než se zkusíme podívat, jestli vůbec, a když tak
kde, by bylo zařízení, do něhož by Jirka mohl chodit, teda jestli Vám to nevadí, já... zkrátka
chci se zeptat: Proč?“ Ve tváři má bolestný výraz a proto ještě přidávám. „Abyste mi rozuměla,
já se Vás neptám proto, že bych se nad Vaším dotazem pohoršoval, nebo s tím nesouhlasil,
já si v tuto chvíli o tom nemyslím nic. Mě by jenom zajímalo, jaké byly důvody vedoucí Vás
k takovému rozhodnutí. Ale jestli nechcete, nic mi říkat nemusíte....“
Možná se mi to zdá, ale začíná trochu zrychleně dýchat.
„No důvody. To se nedá tak říct. Je toho moc. My to prostě nezvládáme. Jirka má dost těžkou
svalovou dystrofii, je asi také trochu mentálně postižený. Nechodí, musím ho v podstatě nosit. Máme doma schody. Tedy v paneláku. Výtah dojede do mezipatra a k nám jsou schody,
to samo dole. No a já jsem vlastně pořád zavřená, nikam nemohu, všechen čas věnuji Jirkovi.
Manžel jezdí s náklaďákem. Po celé republice, občas i do zahraničí. Někdy není doma dva
tři dny... Jenomže to není všechno. Teď jsem musela vyřizovat na sociálce. Průkazku, peníze.
Pořád někam chodit. Nikdo mi neporadí. Mám pocit, že je tam, milostivý dámy, jenom otravuju. Když jsem se zeptala, jestli by Jirka nemohl někam chodit, do školky nebo tak, řekli mi,
že o takové školce neví, a ať se poptám. Snad v Olomouci. Jenomže sem je to třicet kilometrů.
Přece nemůžu každý den jezdit sem a tam. A vůbec. Proto. Proto bychom rádi, aby Jirka šel
do ústavu. On nás vlastně tak moc nepotřebuje. On nás ani tak moc nevnímá. Myslím, že by
mu tam nebylo špatně....“
Nevím jestli je vhodné, v tuto chvíli, říct mamince, že nevím jak moc špatně bude Jirkovi
v ústavu. Vím ale, že nikde mu nebude tak dobře jako doma. I když je tam těch devět
schodů a maminka, co se zdá „na dně“. Zoufale přemýšlím jak říct něco. Něco, co by bylo
co možná neutrální, a dovolilo mamince pokračovat... Chvilka mlčení asi splnila stejný
účel.
„Já ale stejně mám strach. Já vím, že to tam asi není nějak moc růžový, něco jsem četla. Prý
je tam třeba jedna sestra na deset dětí. A Jirka vlastně potřebuje pořád někoho. Já nevím. Já
jsem dost zoufalá. Ale manžel, manžel to má jedodušší. On přijede na pár hodin, potom zase
odjede. Jenomže i on se trápí. Vidím to, a tak si říkám, že by to bylo lepší... Taky s tím bydlením.
My bychom chtěli stavět. Je to sice drahý, ale nějak bysme to dokázali. Taky proto Jirka - teda
manžel - tak jezdí...
Nesoudím a nekážu. Mým úkolem je poradit. A slyším novu stejná slova. Ano, včera, jsem
si to přesně neuvědomil. Stále stejné věty. Příběhy podobné si jako vejce vejci. Jsou ne105

jen o strachu a vyčerpání, o únavě a studu. Jsou taky o tom, že najednou je před dotyčným člověkem zcela nová situace. Situace jíž nikdo neplánoval a nechtěl. Ale ona přišla.
Neptala se a je tady. Asi jako když malé dítě učí plavat hozením do vody. A i tehdy bývá
někdo nablízku. A ty desítky lidí měli stejný pocit. Že jsou na všechno sami. Totiž, takové
bylo jejich mínění. V tu chvíli dodejme. Možná však i této mamince je někdo nablízku.
Byť o něm ona sama neví. Ale i kdyby nakonec nikoho neviděla a neměla - je to jako
v bazénu. Jste ve vodě a musíte plavat. Jiné řešení není. Vlastně je. Utopit se. Nebo poslat
dítě do ústavu.
A tak vlastně až nyní budu „včerejší mamince“ odpovídat. Budu jí odpovídat, i když
v křesle už nesedí. Asi je to tak lépe. Třeba by mi nerozuměla. Myslela by si, že chci po ní
nemožné. Odpovím příběhem jiné maminky.
„Když se TO stalo, měli jsme už tři děti. Lucka byla čtvrtá. Potom, abych to zkrátila, máme celkem pět dětí. Lucka je hodně postižená. Skoro nechodí, ale školu - pomocnou zvládá. Tehdy
jsme měli s manželem celkem jasno. Já jsem asistentka - porodní bába. No to já říkám jenom
tak, že si ještě pamatuju vyprávění mých starších kolegyň, o chození po kopcích a tak. Jako
v těch Sestřičkách.
Jasno jsme měli v tom, že Lucka bude s náma. Jenomže jsme bydleli okresním městě. Panelák. 3+1, bez balkonu. Hledali jsme řešení. Byt jsme vyměnili za malý domek. Do města to je
dvacet osm kilometrů. Domek byl sice veden jako 5+1, ale ve skutečnosti to byly dva pokoje
a kuchyň. Zbytek spíš připomínal ratejnu. Byla to taková zemědělská usedlost. Dost jsme se
tam nadřeli. Nejhorší nebylo stavění, ale shánění. Shánění a vyřizování. Stavěli jsme před
deseti lety, to vlastně nic nebylo. Pro kachlíky jsme jezdili do Ostravy, v pět ráno, abysme tam
byli před šestou, to otvírali, v sedm zpátky a od osmi do špitálu... Nebo povolení. Stavební,
plány, přípojky, rozhodnutí, vyjádření všech. Jako o kohoutkovi a slepičce, hasiči, vodaři...
Bylo toho dost. Ale dokázali jsme to.
Dneska jsem doma. Děcka jsou přes den ve škole. I Lucka. Jezdí do města „svozem“ - přijíždějí
pro ni a odpoledne ji vždycky přivezou. Mám chvíli čas i na zahrádku. Je fakt, že nikam moc
s manželem nechodíme. Ale těšíme, se, až holky odrostou (to jsem Vám neřekla, máme všech
pět holek) budeme jezdit na výlety. Na hrady a zámky. Mám spoustu knížek....
Nemá cenu pokračovat. Ten příběh byl o mnoho delší. A nepřinesl zdaleka jen radost
a úspěchy. Samozřejmě, že v něm bylo hodně problémů a starostí. Nakonec – ona maminka přišla do poradny získat informaci „kde koupit“ speciální židli pro Lucku do školy.
Stojí přes deset tisíc korun a nikdo ji nechtěl koupit....
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Kdyby tak bylo možno obě maminky seznámit! Ta druhá má spoustu výhod. Ale pozor
– až nyní! Tehdy, před desíti lety na tom byla podobně. Možná v určitém smyslu ještě
hůře. Vždyť „dnešní“ mamince se asi nestane to co tehdy mamince Lucky: „nechala jsem
kočárek před obchodem, a když jsem přišla, měla odhrnutou peřinku a dívali se tam, prý jestli
je pravda, že má obě nohy srostlý!?!...“
Jenom jedno mají společné. Spoustu práce a učení před sebou. Obě dvě, i se svými manžely, chtějí-li zvládnout dítě nemocné mukopolysacharidózou (či obdobnou nemocí)
musí se hodně učit.
Hodně lidí v životě dokázalo věci, o nichž se jim v mládí ani nesnilo. V práci, v soukromí.
Někdo dokázal sám postavit rodinný domek. Jiný si ve čtyřiceti letech udělal maturitu,
další vysokou školu. Další začal až v důchodu hrát na klavír a pěstovat na zahradě jablka.
Všichni se museli učit. Zedník na maturitu. Učitel (čeština-přírodopis) si postavil řadový
domek. Bývalý náměstek generálního ředitele jezdí každý podzim do Litoměřic. S jablky
na soutěž.
Určitě nebyly pro Tondu (zedník) lehké kvadratické rovnice a maturita ze Slavníkovců...
Učitel Jan asi taky moc nevěděl o poměru vápna, písku a cementu do malty. Jiří, bývalý
náměstek, se přes břicho nemohl ohnout ani ke kolenům.
Dokázali to. Možná namítnete, že to všechno, pokud by to bylo potřebné, byste zvládli
také. Proto se ptejme. A v čem se liší situace Jirkovy maminky? Co stojí před ní. Co jí brání
a připadá nepřekonatelné? „Prorazit“ stěnami sociálních úřadů k referentkám, co mají
srdce? Přesvědčit manžela ke změně zaměstnání? Nebo bydliště?
Určitě se pěstování jablek liší od výchovy dítěte s mukopolysacharidózou. To nelze zakrýt.
Především mírou psychických obtíží a těžkostí. Únavou a vším o čem je tato knížka.
Ale v principu může být pro někoho stejně těžké naučit se všechny podmínky, které stavební zákon ukládá stavebníkům, jako pro Vás vydržet a najít cestu pro Vaše dítě. Cestu,
která by byla schůdná pro Vás všechny. Taková cesta nutně neznamená, že se musíte
rozejít...

9.10 Mukopolysacharidóza jako dar?
Jestliže předchozí kapitola hned v první větě vyjadřuje pochybnost nad její přijatelností
pro Vás, potom musíme přiznat, že stále váhám, zda je možno slovo dar ve spojitosti
s mukopolysacharidózou. Jen malý krůček je mezi pocitem odpovědnosti a prázdnou
fabulaci „spisovatelskou“.
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Spíše tušíme, než víme, že „tak nějak to ve skutečnosti je“. Ovšem čím více si nahlas bojíme přiznat, že mukopolysacharidóza je navštívením nesouměřitelným s čímkoliv druhým - a tedy přináší nejen těžkosti, ale i mnoho dobrého - tím více pozorujeme v životě
chvilky a okamžiky, které, řekněme si, jsou zvláštní. Váží se k nemoci, většinou stále smrtelné, a přeci přinášejí hrdost, smíření a určitě porozumění.
„Opět jsme v útulném hotýlku. Nyní v zemi, kde slovo čeština působilo stejně exoticky jako
papuánština. Tady jsou vlastně všechny jazyky exotické. A to jsme jen v Maďarsku, městě
Miškolci, co leží v maďarských horách. Šedesát kilometrů jižně od hranic co bývaly dříve naše,
sto kilometrů nad Budapeští se rozkládají hory. Omlouvám se horalům z Beskyd a Jeseníků,
o Krkonoších nemluvě, ale tady tomu opravdu hory říkají. Ovšem nálada je jaksepatří dokonalá. Sedím v hotelové hale, krb, dřevěné obložení a plyšově potažená křesla. Opěradla
končí výhružným šklebem vyřezaných bůžků. Podobní hledí ze stropních fresek. Zbraně na
stěnách mohly sloužit Draculovi, stejně jako jeho poddaným. Zkrátka dokonalý hrad v Karpatech. Tenhle se jmenuje Palota a nestojí, nýbrž se rozprostírá v úbočí Lillafüred. Když říkám úbočí, pak opravdu úbočí. V úrovni druhého patra zadního křídla hotelu vede železniční
úzkokolejka. V krbu praská a já poslouchám vyprávění. Jméno není důležité, ale chcete-li,
budiž, paní se jmenovala Erika. Vychovala tři děti, o dvě z nich přišla dříve než dospěly. Měly
mukopolysacharidózu. Potkávám se s ní vlastně už potřetí, ale dosud jsme si nikdy neměli
možnost povídat. Až tady v Maďarsku. Za okny září krásný podzimní den a za dveřmi vpravo
od nás docent Univerzity z Manchesteru popisující neschopnost úřednické byrokracie jejich
nemocnic... Ale to vím jenom z doslechu - anglicky nemluvím. S němčinou je to o trochu lepší,
a tak poslouchám příběh o jedné velké lidské statečnosti, o jednom velkém trápení a spoustě
citu. Citu, který paní Eriku učinil lepším. Její věty jsou klidné a vyrovnané. Vzpomíná na mládí,
byla prý hádavá a protivná. O první dítě se moc nestarala, s manželem se rozešla... Zkrátka
„schrechlich“. Říká to a směje se. Potom se vdala podruhé, přišli kluci. Oba dva s mukopolysacharidózou. Zjistili TO v šesti a čtyřech letech. Oba dva...
Kolem prochází číšník, poroučíme každý dvě deci. Paní džus a já tokajské. Vlastně piji produkt
domácích vinic. Chvilka vyrušení dává přeskočit všemu, co život s chlapci přinesl a já poslouchám o chvílích dnešních.
Slyším o klidu a síle, který ji chlapci dali. Naučili ji nejen rozpoznávat věci podstatné a méně
důležité. Naučili ji šetřit s časem a poznat, že na všechno nestačí. Probudili v ní lásku, kterou
nejen dávala, ale i dostávala. Dali ji zapomenout na všechny malichernosti, které tak „trápí“
životy lidí. Učinili ji obezřetnou a opatrnou. Díky nim zjistila, že je silným člověkem. Oni byli
těmi, kdo slyšel její slova pokání a proseb odpuštění. Oni svědčili v procesech nenávisti a zášti
vedených se světem. Díky nim se dotkla rozměrů, které jsou jiným navždy zapovězeny.
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Nejen, že jí dovolili si to uvědomit, oni jí dovolili s tím vědomím i žít. Žila ve stínu mukopolysacharidózy a přece nebyla nešťastná. Vždyť vychovala tři děti. Co na tom, že dvě zemřely. Ona
to dokázala. Nebyla sama. A není sama.
Od chvíle, kdy chlapci odešli, dál jezdí na setkání. Dál jezdí za rodiči dětí nemocných mukopolysacharidózou. Nepůsobí ji žádné zvláštní nadšení vidět rok co rok děti, jimž ubývá sil
a slov. Nebolí ji však tyto pohledy, neboť ví, že všechno, ale všechno na světě má svůj řád
a svůj čas. I mukopolysacharidóza. Dokáže hodně vzít. Snad všechno co považujeme a chceme považovat za důležité. Dokáže i hodně dát. To co za důležité chceme a můžeme považovat. Co můžeme důležitým teprve objevit.
Je proto hříchem napsat, že mukopolysacharidóza je dar? I kdyby byla jen darem služby, i ta
k životu patří. Stejně jako mukopolysacharidóza.
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Závěr
Život dětí s mukopolysacharidózou, jejich rodičů i sourozenců je velice těžký. Cílem knížky, která je určena nejen pro pacienty s mukopolysacharidózou a jejich rodiny, ale i pro
jejich ošetřující lékaře různých oborů, psychology a rehabilitační a sociální pracovníky,
je ukázat nejnovější poznatky o klinickém průběhu jednotlivých typů mukopolysacharidóz a Nieman-Pickovy nemoci, o typu dědičnosti jednotlivých onemocnění a potřebách genetického poradenství v postižených rodinách, o laboratorních metodách pro
včasnou diagnostiku a v případě potřeby i o metodách prenatální diagnostiky. Do knížky
jsme se pokusili zařadit i mnohaleté zkušenosti rodičů, kteří dlouhodobě pečují o děti
s mukopolysacharidózou, jejich doporučení a rady, které mohou rodičům dětí s nově
diagnostikovaným onemocněním ukázat některá z úskalí, která je v jejich péči o nemocné dítě pravděpodobně potkají. Protože pacienti s mukopolysacharidózou často potřebují předepsat i řadu různých zdravotnických pomůcek (a prostředků), zařadili jsme do
knížky i samostatnou kapitolu věnovanou současnému postavení pojištěnce v systému
veřejného zdravotního pojištění v České republice.
V kapitolách o jednotlivých typech onemocnění se podrobně věnujeme i současným
možnostem léčby pacientů s mukopolysacharidózou, ať už se jedná o dlouhodobou léčbu pomocí enzymové substituční terapie (ERT – „enzyme replacement therapy“) nebo
o léčbu pomocí transplantace hematopoietickými kmenovými buňkami z kostní dřeně
zdravých dárců nebo z banky pupečníkové krve. Souhrnně lze konstatovat, že již existují pacienti s některými typy mukopolysacharidózy, u kterých jsou výsledky léčby velmi
dobré, ale stejně tak existují i pacienti, u kterých se původní nadšené předpoklady naplňují jen částečně. Ve fázi výzkumu jsou již i další způsoby léčby včetně genetického inženýrství nebo substrátové inhibice, ale na jejich účinnost si budeme muset ještě nějakou
dobu počkat.
V současné době tak stále existuje významná skupina dětí s některými typy mukopolysacharidózy či Niemann Pickovy nemoci, pro které zatím není kauzální terapie z řady
důvodů dostupná. V případě těchto pacientů je stále největším terapeutickým přínosem dlouhodobá a kvalitní symptomatická péče, která by měla být doplněna podporou
ze systému sociálních služeb a případné podpory dávkové. Protože tato oblast právě
prochází velkými změnami, nezařadili jsme do knihy samostatnou kapitolu věnovanou
čistě sociálním dávkám a službám. Zájemci mohou aktuálně platné informace získat na
stránkách Společnosti pro mukopolysacharidózu (www.mukopoly.cz).
V současnosti i v blízké budoucnosti platí a bude platit, že jen kombinace náročné péče
blízkých osob, podpořená úsilím lékařů, to vše doplněno potřebným stupněm sociální
podpory, může přispět ke zlepšení kvality života nemocných dětí.
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Specializované pracoviště pro diagnostiku a péči o nemocné s MPS:
Ústav dědičných metabolických poruch
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Ke Karlovu 2, 129 08 PRAHA 2
www.udmp.cz
e-mail: petra.vetesnikova@vfn.cz
telefon na ambulanci: 224 967 670

Nestátní občanské sdružení podporující rodiny nemocných dětí:
Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc
www.mukopoly.cz
e-mail: spmps@seznam.cz
telefon: 777 809 040

