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Zhrnutie/Abstrakt 
 Výbor pre definíciu pojmu Cerebral Palsy (CP) označuje tento pojem v nemeckej literatúre ako detskú mozgovú obrnu (nemecká skratka „IZP“). Tento klinický obraz choroby, klasifikovanej ako nevyliečiteľné neurologické ochorenie spôsobené poruchou vo vývoji „pohybu a stoja“ postihnutého dieťaťa je charakteristické stratou všetkých motorických aktivít. Výpadky motoriky sú najčastejšie spojené s poruchou mentálnych funkcií. Poškodenie vzniká v období vývoja fetálneho alebo ranného detského mozgu. Liečba detí by mala nastať skoro a mali by sa pri nej využiť všetky možnosti modernej 
neurorehabilitácie. Vďaka mimoriadnosti klinického obrazu ochorenia často aj oneskorenej diagnóze je potrebné aplikovať repetičnú formu neurorehabilitácie.  
 

 

V predloženej správe sú uvedené výsledky sprostredkované u 100 osôb s diagnózou IZP, ktoré postúpili liečbu v Adeli Medical Center v Piešťanoch (AMC-P) formou špeciálneho neurorehabiltačného programu. Pomocou systému Gross Motor Function Measure-88 

(GMFM-88) sa analyzoval efekt realizovaného liečebného programu. Na základe vyhodnotených údajov bolo u všetkých pacientov zistené zlepšenie už chronicky poškodenej motoriky. U žiadneho pacienta nenastalo zhoršenie stavu. Ťažisko liečebného programu leží v metóde stimulácie proprioceptívneho systému. 
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Úvod 
 Podľa správy  Výboru pre definíciu pojmu Cerebral Palsy, označeného v nemeckej literatúre ako detská mozgová obrna (IZP), publikovanej autorom Rosenbaum et al. 2006, je tento klinický obraz ochorenia definovaný ako porucha vo vývoji pohybu 

a držania tela s obmedzením aktivít (1). Vznik neprogresívnych porúch mozgovej činnosti spadá do obdobia vývoja fetálneho a detského mozgu. Motorické postihnutie 
stojace v popredí je podľa definície výboru často sprevádzané „poruchami cítenia, vnímania, rozhodovania, komunikácie a správania“. Často dochádza ku „epilepsii 
a k sekundárnym problémom kostrových svalov“. Ako je uvedené v správe výboru, poškodzujú sa motorické centrá mozgu vo vývoji. Na stanovenie diagnózy detskej 
mozgovej obrny nesmie byť vzniknuté poškodenie mozgu progresívne a nesmie ani „ vykazovať vlastnosti choroby“. Poškodenie mozgu, čo sa týka príčiny, ako aj stupňa závažnosti choroby sa klasifikuje ako heterogénne (1). Diagnóza detskej mozgovej obrny sa stanovuje často neskoro, hoci poruchu motorického vývoja postihnutého dieťaťa najčastejšie spozorujú rodinní príslušníci.  Ako zvláštnosť tohto neurologického klinického obrazu choroby treba uviesť, že sa následky poškodenia mozgu v rannom 

detstve menia s prirodzeným vývinom mozgu a tela. Existujúce poškodenie mozgu sa nezväčšuje čo sa týka rozširovania a lokalizácie. Pri klinickom obraze IZP je podľa definície výboru v popredí poškodenie motoriky a držania tela, za ktorým takmer vždy nasleduje sekundárne poškodenie pohybového aparátu, ale aj schopností rozhodovania 
(1). 

 Odpovedajúc motorickým výpadkom, ktoré stoja v popredí, musí byť hlavný cieľ každej terapie detskej mozgovej obrny zameraný na zlepšenie poškodených motorických schopností. Každý liečebný program sa musí zahájiť čo najskôr a zrealizovať veľmi dôsledne. Z dôvodu osobitosti ochorenia je potrebné zásadne viackrát zopakovať fázy liečby, a tým naplánovať repetitívnu formu neurorehabilitácie. 
 

Na zachytenie a ohraničenie motorických výpadkov a na zhodnotenie efektu terapie sa pri detskej mozgovej obrne odporúča využitie klasifikačného systému Gross Motor  
(2,3.4,5) (Gross Motor Classification System – GMFCS), vyvinutého Palisano, Rosenbaum 

et al. 1997. Pri Gross Motor Function Classificaton System sa jedna o štandardizovaný, 
dobre účinný, premyslený a spoľahlivý systém na klasifikáciu motorického obmedzenia detí. Systém je nastavený na päťbodovú stupnicu a zohľadňuje motorické etapy detského vývinu (2). Tým je možná prognostická výpoveď. Sprostredkované údaje možno využiť aj pri zhodnotení poruchy (2,4). Rozšírenie bolo navrhnuté v GMFCS-E&R 

od Palisano, Rosenbaumet al 2007 (6). Z rozšíreným a prepracovaným klasifikačným systémom Gross Motor (GMFCS- E&R) je možné dobre zachytiť stupeň mobility detí, ako 
doma, tak aj v škole a v sociálnom prostredí. 
 Klasifikačný systém Gross Motor vychádza z pohybových predpokladov z vlastnej iniciatívy. Ako výstupný základ sa využíva 5 kategórií, ktoré sú dôležité pre bežný život 
a predstavujú vyjadrenie základných motorických aktivít. Kategória 1. sa týka ležania 
a kotúľania, kategória 2. lozenia, kategória 3. sedenia, kategória 4. státia, kategória 
5.chodenia, behania a skákania.  

 Každý z výstupných predpokladov je zameraný na možnosť postupného pohybu dieťaťa, ako je to typické po 6. roku života. Motorické možnosti a ich obmedzenie sú pre každú 
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vekovú kategóriu široko rozvrhnuté. Klasifikačný systém nemá za úlohu zachytiť všetky detaily pohybu narušených motorických funkcií pacienta (2,6). Dieťa s čiastočným ochrnutím tela, ktoré nevie loziť po rukách a nohách, vie sa však vzpriamiť a bežať, bude nezávisle od vekovej kategórie posudzované vo výstupnej kategórii I, ktorá zodpovedá ležaniu a kotúľaniu. Podobný postup sa použije aj pri iných kategóriách. Kategória 
chodenie, behanie a skákanie, vedená ako kategória V u detí mladších ako dva roky, odpadá. 
  Na vyčíslenie poškodených funkcií hrubej motoriky u detí s IZP, vyvinul Russel et al. 

v roku 1989 metódu Gross Motor Function Measure (GMFM) (7). Pôvodná GMFM 
obsahovala 85 testovaných úloh. Neskôr boli vykonané modifikácie, boli pridané ďalšie testované úlohy, takže nakoniec obsahuje metóda Gross Motor Function Measure 88 testovaných úloh (GMFM-88). Táto forma, ktorá sa používa od roku 1990 (8), má dobré uplatnenie v praxi. Celkovo je 88 testovaných úloh zostavených tak, že by ich malo bez problémov vyriešiť päťročné, normálne vyvinuté dieťa.  
 Na zistenie motorických porúch a ich hodnotenie je  zostavených 88 testovaných úloh na 5 testovacích formulároch. Každý formulár je zosúladený na jednu z piatich východiskových pozícií GMFCS-E&R. Prvý formulár sa vzťahuje na ležanie, kotúľanie, druhý na sedenie, tretí na lozenie, štvrtý na státie a nakoniec piaty na chodenie, behanie 

a skákanie. 88 testovaných úloh uvedených vo formulároch je prispôsobených jednej 

z piatich východiskových pozícií.  Pre prvú východiskovú pozíciu - ležanie, kotúľanie je naplánovaných 17 úloh, pre druhú východiskovú pozíciu – sedenie je to 20 úloh, pre lozenie 14, pre státie je to 13 a pre chodenie, behanie a skákanie 24 úloh. Hodnotenie každej z 88 testovaných úloh pomocou GMFM-88 sa vykonáva pomocou štvorbodovej 
stupnice od 0 do 3. Definícia 0 znamenám že pacient neiniciuje, 1 znamená, že iniciuje, ale splnených je menej ako 10% úloh, 2 znamená, že úlohy boli čiastočne vykonané na 

viac ako 10%, ale menej ako 100% , 3 znamená, že úloha bola vykonaná. Doplnkovo je uvedené „ netestované“. Najvyšší počet bodov predstavuje u všetkých 88 testovaných úlohách a maximálnom počte bodov 3 za každú úlohu, teda spolu 264 bodov.  
 Na lepšie pochopenie postupu vyhodnocovania je pripojený jeden z päťmiestnych formulárov ako obrázok (formulár s výstupnou pozíciou – ležanie, kotúľanie a 17 testovacích úloh)- obr.1. 

 Pretože pri sčítaní výsledkov môže prísť k rozličnému váženiu, vypočítava sa pri každej testovanej úlohe percentuálna miera možných bodov. Päť získaných percentuálnych hodnôt predstavuje priemerne celkovú hodnotu GMFM formulára. 
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Liečebný program pacientov s detskou mozgovou obrnou realizovaný 

v Adeli Medical Center, Piešťany (AMC-P) 
 Pri liečbe detskej mozgovej obrny platí po repetitívnej neurorehabilitácii zásada, že liečba u pacientov s detskou mozgovou obrnou bude pokračovať celoživotne. Zrealizovaný program by mal byť nastavený na viacdimenzionálnu metódu. Do popredia 
vystupuje kategorická požiadavka zabezpečiť popri zlepšení motorických porúch aj zachovanie existujúceho stavu. 
 Keďže pri detskej mozgovej obrne dochádza takmer vždy k prehliadnutiu akútnej fázy poškodenia mozgu a následky sa zistia neskoro, pri akútnom poškodení mozgu v ďalšom priebehu života nie je možné použiť systém skorej rehabilitácie (K. v. Wild), tu treba použiť repetitívnu neurorehabilitáciu. Opakovane vykonané fázy liečby musia byť prispôsobené existujúcim neurologickým výpadkom. Pritom treba zabrániť sekundárnym poškodeniam. Sekundárne dôsledky poškodenia mozgu sa v literatúre označujú ako Bed Rest Syndrom (9) s detailnými symptómami polyneuropatie, sekundárnej encefalopatie a sekundárnej lézie miechy, ako aj ďalšími následkami primárnej svalovej atrofie, kontraktúrou rôznych kĺbov a vývinovými poruchami 
chrbtice. 

 

V predloženej správe sa nachádza vyhodnotenie údajov získaných u 100 pacientov 

s detskou mozgovou obrnou po neurorehabilitačnej liečbe v Adeli Medical Center 

v Piešťanoch, Slovensko (AMC-P) pri použití repetitívneho neurorehabilitačného systému s liečebnými fázami v trvaní cca. 3 týždňov. 
 

U 100 pacientov, ktorí absolvovali štúdiu, prevládala takmer výlučne výrazná 
symptomatika detskej mozgovej obrny, s prevládajúcou spasticitou nôh. Pacienti 
absolvovali predbežnú liečbu v rôznych centrách strednej Európy a boli prijatí na špeciálnu terapiu v AMC-P. Motorický nedostatok bol podľa klasifikačného systému 
Gross Motor Function (GMFCS-E&R) zaradený do skupiny I-IV, čo zodpovedá stredne ťažkému až ťažkému motorickému poškodeniu. Vekové skupiny boli medzi 4. až 14. rokom života, s ťažiskom medzi 9 a 12 rokom. 

 

Podľa prijímacích podmienok Adeli Center sa u každého pacienta  s detskou mozgovou obrnou po dôkladnej anamnéze uskutoční pediatrické a neurologické vyšetrenie. Na základe týchto predbežných vyšetrení sa stanoví individuálny neurorehabilitačný program pri zohľadnení zistených nálezov. V príslušnom programe je stanovený plánovaný počet detailných terapií a k tomu potrebná dĺžka liečby. Zohľadňujú sa aj 
skúsenosti rodinných príslušníkov s doterajšou liečbou. 
 Liečebný program vykonáva na AMC-P multidisciplinárny tím,  za vedenie ktorého je zodpovedný neurológ špeciálne so skúsenosťami v neurorehabilitácii pacientov 
s detskou mozgovou obrnou alebo odborný lekár pre fyzikálnu medicínu so skúsenosťami s detskou mozgovou obrnou. V Adeli Center pracujú paralelne tri liečebné tímy. Liečebný program vykonávajú u každého pacienta dvaja až štyria fyzioterapeuti  pri koordinovaní detailov programu a prípadných problémov príslušného pacienta. 
K tomu sú k dispozícii masér, ako aj terapeut na logopédiu a na rozšírenú terapiu reflexných zón celý tím. Dĺžka liečby je u každého pacienta 4 ½ až 6 hodín denne. Liečba sa vykonáva 6 dní v týždni. 



Liečba detskej mozgovej obrny so špeciálnym neurorehabilitačným programom  Správa o 100 pacientoch analyzovaných s Gross Motor Function Measure 

 

Alexander B. Kunz  |  Stefan M. Golaszewski  |   Ján Hrdý  |  Franz Gerstenbrand 
 

7 

V liečebnom systéme sa rozlišuje pevný a variabilný detailný program. Ťažisko leží 
v rôznych metódach stimulácie proprioceptívneho systému. Využívajú sa pritom možnosti fyzioterapie a ergoterapie. Vo všetkých jednotlivých oblastiach bude každému pacientovi poskytnutá doba ošetrenia v trvaní 30 minút. V základnom programe je naplánovaná každodenná masáž celého tela v trvaní 40 minút. Okrem toho sa aplikujú denne ľadové a teplé zábaly a ošetrenia sírovým bahnom. Každému pacientovi je každý druhý deň poskytnutá manuálna terapia v trvaní 30 minút s cieľom dosiahnutia mobilizácie kĺbov končatín a chrbtice. 

 Doplnkovo je možná transkraniálna magnetická stimulácia a transkraniálna elektrostimulácia 

v trvaní 20 minút denne. Do programu možno naplánovať aj logopédiu v trvaní 40 minút. Terapia biofeedback na báze EEG je možná každý druhý deň po 40 minút. 
U jednotlivých pacientov sa využíva metóda Galileo. Podrobnosti priebehu liečebného programu konzultuje lekár zodpovedný za tím s ostatnými členmi tímu. Do programu sú zahrnutí aj rodinní príslušníci, ktorí sprevádzajú pacientov a sa zúčastňujú na konzultáciách tímu. Raz do týždňa je pre každého pacienta naplánovaná neurologická 
kontrola. 

 Ťažisko liečby pacientov s detskou mozgovou obrnou tvoria stimulačné metódy proprioceptívneho systému. Vedeckým základom sú znalosti o efekte aktivácie senzomotorických oblastí veľkého mozgu na základe stimulácie proprioceptívnych 
receptorov, preukázateľné pomocou funkčnej metódy MRI (fMRI) od Golasewzski et al. 

(10). Regulácia narušených motorických funkcií sa realizuje stimulačným efektom. Na stimuláciu proprioceptívneho systému slúži kozmický skafander Adeli v spojení so stimulačným efektom receptorov v oblasti končatín a chrbtice. Ako ďalšie možnosti stimulácie sa využívajú metódy reflexnej terapie chodidiel a rúk. Okrem toho je 

k dispozícii vibračná topánka. U jednotlivých pacientov možno použiť vibračnú metódu 

Galileo. 

 Ako doplňujúca terapia sa u pacientov s detskou mozgovou obrnou v Adeli Medical Center využíva krátku dobu liečba hyperbarickým kyslíkom (HBOT). Plánovanie 
a uskutočnenie tejto formy liečby prebieha v Hyperbaric Neuromedial Center Fort 

Lauderdale na Floride podľa vypracovaných osnov (11). Na oddelení HBOT je na AMC-P 

k dispozícii jeden anesteziológ so špecializáciou na HBOT a dve špeciálne vyškolené zdravotné sestry podporovaní tímom, ktorý je zodpovedný za technické fungovanie 
HBOT komory.  Na HBOT terapiu je naplánovaných na jedno sedenie 90 minút denne. 
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Analýza údajov o liečbe vypracovaných GMFM-88 u 100 pacientov 

s detskou mozgovou obrnou 
 Vyhodnotenie údajov 100 pacientov zahrnutých do štúdie, liečených v období od januára 2008 do januára 2011, bolo zrealizované podľa smerníc Gross Motor Function Measure Score pri použití Scoring Keys  Score Sheets (GMFM 88 Scoring) a vyhodnotené 
pomocou SPSS TM verzia 17.0. Na preverenie normálneho rozdelenia je určený 
Kolmogorov-Smirnov- test. Na porovnanie výsledkov testu GMFM-88  pred a po liečbe bol použitý Wilcoxson test. Navzájom sa porovnávalo päť podskupín GMFM-88.  

 

V detailnom vyhotovení jednotlivých kategórií sa upustilo od rozdelenia na ťažisko a vek pacientov. Podľa kritérií zahrnutia 100 vyšetrovaných pacientov do štúdie sa zistilo, že 
u takmer všetkých prípadov detskej mozgovej obrny boli zaznamenané podstatné motorické nedostatky. Na základe globálneho zhrnutia predpokladov testu sa nekládol dôraz na detaily symptomatiky. U všetkých pacientov bol markantný symptóm spasticity dolných končatín spolu s dodatočnými spastickými symptómami v oblasti ramien. Cerebrálne a extrapyramidálne symptómy, ako aj kognitívne poruchy neboli na základe celkového konceptu GMFM-88 zohľadnené vo vyhodnotení predložených údajov. 
 Vo vyhodnotení jednotlivých výsledkov priebehu liečby sa porovnávali údaje získané pred zahájením terapie pomocou metódy GMFM s údajmi získanými po ukončení liečebného programu. Fáza liečenia trvala tri týždne (10 až 20 dní). Na získanie percentuálneho základu boli výsledky testovaných úloh vydelené dosiahnutým maximálnym počtom bodov, čo umožnilo lepší prehľad výsledkov liečby. Ako konkrétny príklad možno uviesť, že 100% zodpovedá úplnej a nenarušenej funkcii v jednotlivej testovanej oblasti, zatiaľ čo 0% v rovnakej testovanej oblasti poukazuje na úplný výpadok testovaných priebehov pohybu.  
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Výsledky vyhodnotenia pomocou GMFM-88 
 Údaje získané u 100 pacientov s detskou mozgovou obrnou dosiahnuté pomocou metódy GMFM-88 sú zhrnuté v tabuľke 1 (Tab.1) a graficky znázornené na obrázku 2 
(Obr.2). Pritom sú výsledky v rôznych východiskových kategóriách testovaných úloh ako je ležanie, sedenie, chodenie atď. uvedené osobitne. Vypočítaná percentuálna miera hodnotenia výsledkov sa vzťahuje na celý kolektív. Porovnáva sa tu východisková 
hodnota u jednotlivého pacienta s hodnotou po ukončení liečby. Porovnanie sa vzťahuje 
na hodnoty celého kolektívu. 
 

U východiskovej kategórii I (ležanie, kotúľanie) bol pri priemernej východiskovej hodnote celého kolektívu 75,06% po vykonanej terapii dosiahnutý celkový výsledok 
o hodnote 82,76%. Detailné výsledky sa pohybujú medzi 9,8% až 100% pred terapiou 

a 19,61% a 100 % po terapii. 

 

U východiskovej kategórii II (poloha sedenie) bola priemerná východisková hodnota pred terapiou 51,01% pri jednotlivých hodnotách od 0% až 1000. Hodnoty po terapii stúpli na 59,90%, pri jednotlivých hodnotách od 0% do 100%. 

 

U východiskovej kategórii III (držanie v kolenách, na všetkých štyroch, lozenie) bola východisková hodnota celého kolektívu o hodnote 40,14% (0% až 100% ako jednotlivá hodnota) pri náraste hodnoty celého kolektívu na 47,14% (0% až 100% ako jednotlivá 
hodnota). 

 

U východiskovej kategórii IV (státie) bola skonštatovaná východisková hodnota 20,62% (0% až 84,62% ako jednotlivé hodnoty) s nárastom kolektívnej hodnoty na 27,59% 
u jednotlivých hodnôt od 0% do 93,18% po terapii. 
 

U východiskovej kategórii V (chodenie, behanie, skákanie) bola hodnota 13,85% celého kolektívu s jednotlivými hodnotami od 0% do 83,33% pred terapiou s nárastom na 
hodnotu 17,14% celého kolektívu po terapii, u jednotlivých hodnôt od 0% do 92,71%. 
 

V súhrnnom prehľade výsledkov vyhodnotenia testovacích formulárov GMFM-88, získaných u 100 pacientov s detskou mozgovou obrnou liečených v Adeli Medical Center Piešťany bolo dosiahnuté celkové zlepšenie v takmer všetkých 5 testovaných kategóriách. Toto sa klasifikuje ako signifikantné (p<0,01). Spracovanie veľkého počtu výsledkov testu v rôznych východiskových kategóriách bolo dôležité v tom, že poskytlo lepší pohľad do narušených pohybových predpokladov. Analýza dosiahnutých výsledkov ukázala, že poruchy pri chodení, behaní a skákaní sa zlepšili najmenej. Priaznivejšie výsledky boli skonštatované pri sedení a ležaní. U žiadneho z pacientov nenastalo zhoršenie motorických porúch v jednej z piatich východiskových kategórií. 
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Diskusia o výsledkoch 
 Vyhodnotenie údajov získaných pomocou metódy GMFM-88 ukázalo, že u 100 pacientov 

s výraznými poruchami motoriky v rámci detskej mozgovej obrny bol po liečbe v Adeli Medical Center Piešťany na základe dokumentácie s Gross Motor Function System 

(GMFCS-E&R) dosiahnutý pozitívny liečebný efekt s vysokou percentuálnou mierou. Všetci pacienti trpeli  výraznou spasticitou v oboch nohách. Časť pacientov už absolvovala predbežnú liečbu. 
 Ťažisko liečebného programu je v Adeli Medical Center Piešťany zamerané na stimuláciu proprioceptívneho systému pri využití rôznych doplnkových metód fyzioterapie. Veľký dôraz sa kladie na cielenú a časovo stanovenú liečbu jednotlivca. Táto sa realizuje 
v AMC-P pod vedením skúseného tímu ošetrovateľov. Liečbu jednotlivého pacienta vykonávajú 2-4 školení fyzioterapeuti, vedení odborným lekárom so špecializáciou na neurorehabilitáciu, ktorý je zodpovedný za príslušný tím. Základným princípom je pozoruhodný vynaložený čas v trvaní od 4 ½ až 6 hodín na jedno liečebné sedenie, a to 6 dní v týždni. Dôležité je najmä začlenenie rodinného príslušníka sprevádzajúceho pacienta do liečebného tímu, ktorý bude oboznámený s liečebným programom. 
 Pozitívne výsledky liečby boli dosiahnuté pri dodržaní striktného programu liečby pod vedením zaškoleného tímu a pri začlenení jedného z rodičov. Základným predpokladom pre priaznivé výsledky liečby je dostatočné množstvo času a realizácia liečby minimálne dvoma dobre zaškolenými odbornými lekármi pre každého pacienta za neustáleho 
kontaktu s lekárom zodpovedným za jednotlivý tím. Využitie metód stimulácie proprioceptívneho systému treba vyzdvihnúť ako dôležitú súčasť liečebného programu. 
 Začlenenie metód stimulácie proprioceptívneho systému do neurorehabilitácie pri liečbe motorických porúch je založené na znalostiach o regulujúcom vplyve 
prostredníctvom stimulácie systému spätného hlásenia motoriky, proprioceptívneho systému s aktiváciou senzomotorických centier ľudského mozgu pri súčasnej aktivácii rôznych ďalších častí mozgu a centra ovládania talamus, ako aj mozočka.   
 Čo sa týka okruhu témy detskej mozgovej obrny zdá sa nám oprávnené informovať 
o relatívne malom počte pacientov s detskou mozgovou obrnou, ktorí absolvovali veľmi úspešnú neurorehabilitačnú liečbu. Treba uviesť, že klinický obraz choroby 
u postihnutých detí sa zachytí takmer vždy oneskorene a liečba sa nasadí s omeškaním, motorické ale aj sprievodné neurologické výpadky sú už často chronické, sekundárne poškodenia ako motoriky, tak aj pohybového aparátu možno popri nie zriedkavých mentálnych sprievodných poškodeniach považovať za osudové. Sekundárne poškodenia pre jednotlivé postihnuté dieťa možno pri skorej liečbe aspoň čiastočne zredukovať. Klinický obraz detskej mozgovej obrny je na hranici medzi neurológiou a pediatriou. Negatívny vplyv má aj postoj pôrodníctva a prispieva k oneskoreniu zahájenia liečebných programov. Okrem toho treba uznať, že počet skúsených neurológov príp. detských neurológov zo znalosťami v neonatológii je veľmi nízky a táto oblasť je čo sa týka výučby ale aj výskumu zanedbávaná. K tomu treba ešte pridať existujúci predsudok, že poškodenie detského mozgu sa často klasifikuje ako reverzibilné.  
 Za dôležité pre málo dynamické liečenie tohto relatívne veľkého počtu detí je potrebné nakoniec označiť okolnosť, že neexistujú žiadne špeciálne centrá pre pacientov 
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s detskou mozgovou obrnou. Preto je odôvodnené informovať o možnostiach liečby, ktorá je doložená dôslednou analýzou. Dôležité sú ďalšie výskumy o včasnom určení diagnózy a najmä o špeciálnej neurorehabilitácii tohto relatívne častého klinického 
obrazu choroby, ktorá predstavuje pre mnohých ľudí a ich rodinných príslušníkov celoživotný zaťažujúci osud. 
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Obrázok 1. Ukážka z päťbodového testovacieho dotazníka GMFM-88, poskytnutá ako obrázok (dotazník s pôvodnou polohou: ležanie/kotúľanie so 17 skúšobnými položkami). SUP: ležiaci na chrbte (supine position), PR: ležiaci na bruchu (prone position) 
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Obrázok 2. Stĺpcový graf s východiskovými hodnotami pred liečbou (modré stĺpce) a po liečbe (modré stĺpce) 100 pacientov s detskou mozgovou obrnou, z údajov zhromaždených s GMFM-88 metódou. Porovnanie je v rámci celkových dosiahnutých hodnôt všetkých pacientov. 
Kategória I sa týka ležania a kotúľania, kategória II lozenia, kategórie III sedenia, kategória IV státia, kategória V chodenia, behu a skákania. 

 Kategória 
Pred liečbou Po liečbe  

Priemer Maximum Minimum Priemer Maximum Minimum p 

I 75.06 9,8 100 82.76 19,61 100 
< 

0,01 

II 51.01 0 100 59.9 0 100 
< 

0,01 

III 40.13 0 100 47.14 0 100 
< 

0,01 

IV 20.61 0 84,62 27.59 0 93,18 
< 

0,01 

V 13.84 0 83,33 17.14 0 92,71 
< 

0,01 

 

Tabuľka 1. Tabuľka s výsledkami pred a po liečbe 100 pacientov s detskou mozgovou obrnou z údajov zhromaždených s GMFM-88 metódou. Porovnanie s odkazom na celkových spoločných hodnôt. Pravdepodobnosť (p) bola vypočítaná za použitia Wilcoxonoveho testu pre párové pozorovanie. 
 Kategória I sa týka ležania a kotúľania, kategória II lozenia, kategórie III sedenia, kategória IV státia, kategória V chodenia, behu a skákania. 


