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i. Seznam použitých zkratek: 
 

Bf  – dechová frekvence 

BMI – body mass index 

CHOPN – chronická obstruk ční plicní nemoc 

CO2 – oxid uhli čitý 

DH – dynamická hyperinflace 

DLCO – difuzní kapacita plic pro oxid uhelnatý 

DLCO/V A – difuzní kapacita plic pro oxid uhelnatý vztažená  

k alveolárnímu objemu (transferkoeficient) 

EELV – objem vzduchu na konci výdechu 

EILV – objem vzduchu na konci nádechu 

EPP – bod tlakového vyrovnání 

ERV – expira ční rezervní objem 

FDA – Food and Drug Administration (Ú řad pro kontrolu lé čiv 

Spojených Stát ů Amerických) 

FEV1 – usilovn ě vydechnutý objem vzduchu v pr ůběhu 1.vte řiny 

FRC – funk ční reziduální kapacita 

FTNsP – Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinik ou 

FVC – usilovn ě vydechnutá vitální kapacita 

IC – inspira ční kapacita 

IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny 

IRV – inspira ční rezervní objem 

ISWT – incremental shuttle walking test (test ch ůze se 

stoupající rychlostí) 
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IVC – inspira ční vitální kapacita 

KCO - transferkoeficient 

LTx – transplantace plic 

LVRS – volumreduktivní operace plic 

O2 – kyslík 

Palv  – alveolární tlak 

Patm  – atmosférický tlak 

peakVO2 – vrcholová spot řeba kyslíku 

peakVCO2 – vrcholový výdej oxidu uhli čitého 

Pel  – elastický tlak 

PEEP – pozitivní tlak na konci výdechu 

Peos  – tlak v jícnu p ři klidném nádechu 

Peos(max)  – maximální inspira ční tlak m ěřený v jícnu 

PI – st řední inspira ční tlak 

PI max – maximální inspira ční tlak 

Ppl  – pleurální tlak 

P0,1  - tlak v ústech m ěřený 100 ms po za čátku klidného nádechu 

RV – reziduální objem 

SE – standardní chyba 

SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem m ěřená pulzním oxymetrem 

TF – tepová frekvence 

TI  – doba nádechu 

TLC – totální plicní kapacita 

TTmus, TT 0,1  – indexy práce dýchacích sval ů 

Ttot  – doba celého dechového cyklu 

VAS – vizuální analogová škála 
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VC – vitální kapacita 

VCO2 – aktuální spot řeba oxidu uhli čitého 

VE – minutová ventilace 

VO2 – aktuální spot řeba kyslíku 

VT – dechový objem 

6-MWT – šestiminutový test ch ůzí 

6-MWD – vzdálenost ušlá p ři šestiminutovém testu ch ůzí 
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1. Úvod 
 

Chronická obstruk ční plicní nemoc (CHOPN) je závažnou 

invalidizující chorobou, která vede neodvratn ě k p ředčasnému 

úmrtí pacienta. Je definována ireverzibilní obstruk ční 

ventila ční poruchou, která s postupem doby progreduje. Prot o 

je spirometrie, provád ěná obvykle metodou m ěření k řivky 

pr ůtok-objem (obr. č.1), u pacient ů s CHOPN zatím považována za 

základní diagnostické i monitorovací vyšet ření, p ři čemž 

usilovn ě vydechnutý objem vzduchu v pr ůběhu první vte řiny 

(FEV 1) je standardn ě používán k hodnocení stupn ě obstruk ční 

ventila ční poruchy, efektu podávané lé čby, ur čení tíže a 

prognózy onemocn ění i invalidity (Celli 1997).  
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Obr. č.1. K řivka pr ůtok-objem pacienta s CHOPN a zdravého 
jedince, osa x: objem (l), osa y: pr ůtok vzduchu (l/s), pod 
pr ůsečíkem s osou x – inspira ční část, nad pr ůsečíkem s osou x 
– expira ční část. Plná čára: pacient s bronchiální obstrukcí, 
čárkovaná čára: expira ční část k řivky zdravého jedince. 
 

 

CHOPN je charakterizována zpomalením pr ůtoku vzduchu 

pr ůduškami v pr ůběhu výdechu, zp ůsobeným komplexem 

ireverzibilních strukturálních zm ěn bronch ů a plicního 

parenchymu, které jsou p ří činou jejích klinických projev ů, 

zejména dušnosti p ři fyzické zát ěži a výrazného omezení 

běžných denních aktivit, výrazn ě ovliv ňujících kvalitu života 

t ěchto nemocných (Celli 1997; Ketelaars et al. 1996).  

V posledních letech však stále p řibývá d ůkaz ů o tom, že FEV 1 

koreluje relativn ě slab ě se stupn ěm dušnosti, tolerancí 

fyzické zát ěže i kvalitou života pacient ů s CHOPN (Wijkstra et 

al. 1994; Chlumsky et al. 2002). To je d ůvodem k hledání 
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vhodn ějšího parametru, který by byl schopen lépe p ředpov ědět 

stupe ň dušnosti, omezení tolerance zát ěže a prognózu 

onemocnění. Toleranci zát ěže je možné u t ěchto pacient ů 

testovat i p římo, za p ředpokladu, že použijeme jednoduchý, 

pacientem snadno zvládnutelný a p řitom reprodukovatelný test. 

Fyzická zát ěž je p ředstavována řadou d ěj ů, které zabezpe čují 

energetické pot řeby pracujícího svalstva. Mezi hlavní se řadí 

ventilace, v četn ě vým ěny plyn ů v plicích, srde ční výdej a 

pr ůtok krve svalstvem, transport plyn ů do tkání (a opa čným 

směrem) a metabolické procesy v mitochondriích svalový ch 

buněk. Žádný ze systém ů není v ětšinou sám o sob ě odpov ědný za 

limitaci fyzické zát ěže. Mezi hlavní symptomy, které jsou 

odpov ědné za ukon čení fyzické zát ěže pat ří: únava, dušnost a 

bolest. Únava se obvykle objeví v okamžiku, kdy nej sou spln ěny 

nároky pracujících sval ů na dodávku kyslíku. P řesný 

mechanizmus svalové únavy není znám, ale p ředpokládá se, že 

v n ěm hrají úlohu intracelulární d ěje vznikající v d ůsledku 

laktátové acidosy. Dušnost, jako jeden z nej čast ějších 

příznak ů u respira čních onemocn ění, se obvykle objevuje p ři 

snížené efektivit ě ventilace. Ventilace je v pr ůběhu fyzické 

zát ěže ur čována kontrolou pH arteriální krve, p řípadn ě 

kompenzací hypoxemie. M ůže však být limitována zm ěnou 

mechaniky dýchání. Bolest je obvykle projevem isché mie 

v pracujícím svalu, nej čast ěji myokardu nebo svalech dolních 

kon četin. Je nej čast ější p ří činou ukon čení zát ěže u pacient ů 
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s aterosklerotickým postižením koronárních tepen či tepen 

dolních kon četin. 

Omezení tolerance fyzické zát ěže je u pacient ů s CHOPN 

multifaktoriální a mezi nejd ůležit ější vlivy pat ří: 1. dušnost 

spojená s fyzickou zát ěží, 2. omezení ventilace následkem 

změny mechaniky dýchání a dysfunkce dýchacích sval ů, 3. 

dysbalance ventilace a perfuze se zhoršením okysli čení krve, 

4. dysfunkce periferních sval ů, 5. kardiální insuficience a 6. 

kombinace zmín ěných faktor ů. U jednotlivých pacient ů mohou 

tyto faktory p řispívat k limitaci fyzické zát ěže r ůznou m ěrou 

a dokonce se v pr ůběhu času m ěnit, p ři čemž u pacient ů 

s pokro čilejšími formami CHOPN hraje nepochybn ě nejv ětší úlohu 

omezení ventilace. 

 

 

1.1. Patofyziologie bronchiální obstrukce u CHOPN –  

omezení rychlosti vydechovaného vzduchu 

 

Základní známkou bronchiální obstrukce je zpomalení  proudu 

vydechovaného vzduchu, které je obvykle vyšet řováno p ři 

usilovném expira čním manévru. Proudová rychlost je p ři tomto 

manévru dána pom ěrem mezi hnacím tlakem a odporem kladeným 

proudícímu vzduchu. Tyto veli činy jsou p řitom ur čovány řadou 

mechanických vlastností plíce a funkcí dýchacích sv al ů. Plíce 

má přirozenou tendenci se smrš ťovat, zatímco hrudní st ěna 
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rozpínat. Objem plic, p ři kterém se oba proti sob ě p ůsobící 

tlaky plíce a hrudní st ěny vyrovnají, je ozna čován jako 

klidová dechová poloha. V tomto bod ě je tlak v pleurální 

dutin ě negativní, kolem –5 cm H 2O, p ři čemž p ři nádechu dále 

klesá. U zdravého jedince je výdech pasivním proces em. 

Relaxace inspira čních dýchacích sval ů na konci nádechu vede ke 

zvýšení pleurálního tlaku (P pl ), který spolu s retrak ční silou 

plic (vyjad řovanou elastickým tlakem plic - P el ) zvyšuje tlak 

v alveolech (P alv  = P pl  + P el ). Tím vzniká tlakový gradient mezi 

alveoly a atmosférou (P atm), který p ředstavuje hnací tlak pro 

proud ění vydechovaného vzduchu. V pr ůběhu výdechu klesá spolu 

s objemem plic i P alv , až dojde k vyrovnání s P atm  a výdechový 

proud ustane. K tomu dojde bu ď p ři úplné deflaci plic na 

úrove ň funk ční reziduální kapacity (klidové dechové polohy) 

nebo nástupem inspira čního úsilí, které je dostate čně veliké, 

aby p řekonalo P el  p ři vyšším objemu plic, než je funk ční 

reziduální kapacita (FRC). K dosažení maximálního p roud ění 

vzduchu p ři výdechu musí p ředcházet dostate čně veliké úsilí 

inspira čních sval ů, které zaru čí úplnou inflaci plic a tudíž 

maximální P el . Následná kontrakce expira čních dýchacích sval ů 

(p ři usilovném manévru) dále zvýší P pl  a vede k dosažení 

maximálního hnacího tlakového gradientu (P alv  - P atm). 

Pr ůsvit menších dýchacích cest, které nemají ve st ěně 

zpev ňující struktury, závisí na pom ěru mezi tlaky uvnit ř a vn ě 

t ěchto cest. Tlak v ur čitém míst ě v dýchacích cestách je u 

zdravých lidí alveolárním tlakem, zmenšeným o tlak 
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spot řebovaný na proud ění vzduchu mezi alveoly a daným místem, 

a proto s rostoucí vzdáleností od alveol ů klesá. Tlak vn ě 

pr ůdušek je v celé plíci v podstat ě stejný a je dán silou, 

kterou na plíci p ůsobí hrudní st ěna, tedy úm ěrný tlaku 

pleurálnímu. Zužování periferních dýchacích cest br ání tah 

struktur, které se na n ě upínají z vn ějšku. Tento tah je 

úměrný mí ře okamžitého roztažení plic a poddajnosti t ěchto 

struktur - je tím v ětší, čím více je plíce rozepjata a 

poddajnost plicní tkán ě menší.  

Důsledkem CHOPN je celé spektrum morfologických zm ěn dýchacích 

cest a plicního parenchymu, které vedou ke zpomalen í 

výdechového proudu. Nejd ůležit ější se zdá poškození alveol ů a 

úbytek elastických vláken, zvyšující elasticitu pli cní tkán ě a 

snižující jejich retrak ční tlak. Výsledkem je snížení P el   a 

tedy i P alv  a hnacího tlaku. Na omezení výdechového proudu se 

podílí i zúžení kolapsibilních bronchiol ů a zvýšení odpor ů v 

dýchacích cestách. Zvýšení poddajnosti totiž omezuj e oporu, 

kterou okolní plicní tká ň poskytuje kolapsibilním dýchacím 

cestám. V pr ůběhu výdechu se snižují plicní objemy a zmenšuje 

se elastický tlak plic. V p řípad ě usilovného výdechu dochází 

v ur čitém okamžiku k vyrovnání tlaku v dýchacích cestách  

s tlakem vn ě dýchacích cest. Tento bod tlakového vyrovnání 

(EPP – equal pressure point) se v pr ůběhu výdechu posouvá od 

centrálních dýchacích cest sm ěrem k periferním a dosáhne-li 

úrovn ě kolapsibilních bronchiol ů, dojde k jejich zúžení a 

zvýšení odpor ů v dýchacích cestách (Obr. č.2). Za takových 
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podmínek m ůže být zvyšování expira čního úsilí neú činné. Hnacím 

tlakem vydechovaného proudu vzduchu se stává rozdíl  mezi P alv  a 

Ppl  v úrovni EPP a zvýšení expira čního úsilí vede 

k rovnom ěrnému vzestupu obou tlak ů, a proto se hnací tlak dále 

nemění a rychlost vydechovaného proudu vzduchu je na ús ilí 

nezávislá (Mead et al. 1967).  

 

Ppl

PA

35

20

20 20 20 20

20
20 20

25 15 5 0

 

 

Obr. č.2. Kolaps periferních dýchacích cest p ři dosažení EPP. 
EPP: bod tlakového vyrovnání mezi P pl  a P alv . P pl : pleurální 
tlak, P alv  alveolární tlak. 
 

 

Pokles elastického retrak čního tlaku plicní tkán ě má za 

následek d řív ější vyrovnání P alv  a P pl  (EPP) v pr ůběhu výdechu, 

které vede k časnému kolapsu periferních dýchacích cest a 

uvěznění nadm ěrné části vydechovaného vzduchu v plicích. 
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Dochází-li k tomuto jevu i p ři klidném dýchání, bývá ozna čován 

jako omezení pr ůtoku vzduchu (flow limitation). 

Elastické vlastnosti plic a hrudní st ěny, odpor a p řípadný 

kolaps periferních dýchacích cest ur čují nejen rychlost 

proud ění vydechovaného vzduchu, ale i velikost d ůležitých 

plicních objem ů. Funk ční reziduální kapacita (FRC) p ředstavuje 

objem vzduchu v plicích na konci pasivního výdechu,  kdy 

dochází k vyrovnání elastického tlaku plic s elasti ckým tlakem 

hrudní st ěny (Leith and Brown 1999). K zachování tohoto objem u 

není nutná aktivita dýchacích sval ů (obr. č.3).  

FRC
čas

ERV

RV

IRVIC

VC

VT

FEV1

1 vte řina

 

 

Obr. č.3. Spirogram znázor ňující základní plicní objemy a 
kapacity. VC: vitální kapacita, FEV 1: usilovn ě vydechnutý objem 
vzduchu  za 1 vte řinu, IC: inspira ční kapacita, FRC: funk ční 
reziduální kapacita, V T: dechový objem, IRV: inspira ční 
rezervní objem, ERV: expira ční rezervní objem, RV reziduální 
objem. 
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Totální plicní kapacita (TLC) je definována jako ob jem vzduchu 

v plicích p ři jejich maximální inflaci. TLC je proto ovlivn ěna 

zvlášt ě elastickým tlakem plic a proto jakákoliv zm ěna 

elasticity plicní tkán ě vede ke zm ěně TLC a FRC (Gibson 2001). 

Reziduální objem (RV) je definován jako objem vzduc hu 

v plicích p ři jejich maximální deflaci. RV je ovlivn ěn hlavn ě 

elasticitou hrudní st ěny a/nebo uzáv ěrem periferních dýchacích 

cest, kdy v pr ůběhu výdechu dochází p ři poklesu plicních 

objem ů ke snížení zevního tlaku elastické tkán ě udržující 

pr ůsvit periferních dýchacích cest, které pak p řechodn ě 

kolabují. 

Když se následkem poškození alveol ů a elastické tkán ě plíce 

stává více poddajnou, zvýší se jejich compliance, k terá udává 

snadnost roztažení plic [ ∆VL/ ∆(P A-P pl )]. Plíce se pak p ři 

maximálním nádechu více rozepnou a zv ětší se TLC. Tento jev 

(„overdistension“) nebývá p řítomen u všech pacient ů s CHOPN, 

protože je k n ěmu nutné významné snížení plicní elastance 

(Leith and Brown 1999; Gibson 2001). Plicní elastan ce, která 

je p řevrácenou hodnotou compliance a ur čuje naopak snahu 

plicní tkán ě o návrat do výchozí polohy, se nem ění v krátkých 

časových intervalech a není závislá na rychlosti vyd echovaného 

vzduchu a proto faktory, které akutn ě mění expira ční pr ůtoky 

vzduchu dýchacími cestami neovliv ňují významn ě hodnotu TLC, 

alespo ň pokud nedojde k v ětší zm ěně plicní poddajnosti 

(compliance) (Yan, Kaminski, and Sliwinski 1997). V zhledem 

k tomu, že dochází k posunu k řivky závislosti tlaku na objemu 
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doleva a nahoru (obr. č.4), nastává vyrovnání elastických sil 

plic a hrudní st ěny p ři v ětším objemu vzduchu v plicích. 

Následkem toho dochází k posunu FRC sm ěrem do inspiria, jevu 

ozna čovaném jako plicní hyperinflace (Gibson 1996). V p řípad ě, 

že je p řítomno omezení proud ění vzduchu p ři výdechu (výše 

popsaným mechanizmem), nemusí být pacient schopen p ln ě 

vydechnout p řed zahájením následujícího inspiria (Pellegrino 

and Brusasco 1997). Dochází-li k nedostate čnému výdechu 

opakovan ě, posouvá se dále poloha konce výdechu sm ěrem k TLC a 

zvyšuje se RV jako následek nadm ěrného uv ěznění vzduchu 

v plicích („air trapping“). Vzhledem k tomu, že je tento jev 

pozorován dynamicky zvlášt ě p ři fyzické zát ěži, je aktuální 

poloha výdechu ozna čována jako objem vzduchu na konci výdechu 

(EELV – end expiratory lung volume) (O'Donnell and Webb 1993). 

Air trapping se zvýšením RV a pom ěru RV/TLC m ůže následn ě vést 

k dalším zm ěnám plicní poddajnosti a druhotn ě ovliv ňovat sklon 

křivky závislosti transpulmonálního tlaku na plicním objemu a 

následn ě i polohu FRC (obr.4). 
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Obr. č.4. Statické expira ční k řivky závislosti tlaku na objemu 
u zdravého jedince (plná čára) a pacienta s emfyzémem plic 
(p řerušovaná čára). TLC: celková plicní kapacita (l), P L: 
retrak ční tlak plic (cm H 2O).  
 

 

1.2. Funkce inspira čních dýchacích sval ů 
 

V d ůsledku dynamického kolapsu periferních dýchacích ce st p ři 

EPP z ůstává tlak v alveolech na konci výdechu pozitivní. Tento 

jev je ozna čován jako intrinsic positive end-expiratory 

pressure (vnit řní PEEP) a p ředstavuje tlakový práh, který musí 

inspira ční svaly p ři každém nádechu p řekonat, aby mohl vzduch 

proudit do plic. Tato tlaková nálož p ředstavuje u pacient ů 

s CHOPN spolu s odporovou náloží zna čný nár ůst mechanické 

práce a spot řeby kyslíku na danou úrove ň ventilace (O'Donnell 

et al. 1997).  
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Dynamická hyperinflace (DH) vede u pacient ů s CHOPN 

k ventilaci na horní, nelineární části závislosti vztahu tlak-

objem, což vede ke zvýšené elastické zát ěže p ři dýchání. 

Tachypnoe spojená se zvýšenou elastickou zát ěží znamená 

nutnost zvýšit rychlost stahu svalových vláken, což  

nezadržiteln ě vede k rozvoji funk ční slabosti inspira čních 

sval ů. Tachypnoe p ři fyzické zát ěži vede rovn ěž ke snížení 

dynamické plicní poddajnosti, která má u pacient ů s CHOPN 

výraznou závislost na dechové frekvenci. DH m ění vztah délky a 

napětí inspira čních sval ů, zvlášt ě bránice, a snižuje tak 

jejich schopnost vytvá řet tlak. Následkem oslabení 

inspira čních sval ů a neúm ěrné mechanické zát ěži utvá řené 

převážn ě vnit řním PEEP a zm ěnou p ředpětí svalových vláken 

představuje inspira ční tlak dosahovaný p ři dechovém cyklu 

velkou část maximální statické síly inspira čních sval ů 

(Killian and Jones 1988). Navíc DH disproporcionáln ě zvyšuje 

intratorakální objem vzduchu na konci výdechu, což 

pravd ěpodobn ě snižuje efektivitu musculi sternocleidomastoidei 

a musculi scaleni. DH proto m ůže snížit efektivitu a zvýšit 

energetickou náro čnost práce dýchacích sval ů (Grimby, Bunn, 

and Mead 1968). P římým d ůsledkem r ůstu DH p ři zát ěži u 

pacient ů s CHOPN je progresivní omezení odpov ědi dechového 

objemu (V T) na zvyšující se zát ěž. Pom ěr inspira čního úsilí 

Pes /PI max (pom ěr tlaku v jícnu p ři klidovém dýchání 

k maximálnímu inspira čnímu tlaku) k ventila ční odpov ědi (V T/VC 

nebo V T/VC v % normy) je na daném stupni zát ěže nebo ventilace 
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u pacient ů s CHOPN významn ě vyšší, než u zdravých jedinc ů 

(O'Donnell et al. 1997). 

Funkce inspira čních dýchacích sval ů je nej čast ěji vyjad řována 

parametrem maximální statické síly inspira čních sval ů (PI max) 

měřeném p ři usilovném maximálním nádechu. PI max je závislá na 

stupni plicní hyperinflace a významn ě koreluje s maximální 

zát ěží dosažené p ři bicykloergometrii (Wijkstra et al. 1994; 

Chlumsky et al. 2002). Do zna čné míry rovn ěž dokáže toleranci 

zát ěže p ředpov ědět.  

V posledních letech se stále více používají tlakov ě časové 

indexy dýchacích sval ů (TT mus, TT 0,1 ), které slouží nejen 

k odhadu jejich únavy, ale i posouzení jejich globá lní 

aktivity a energetické náro čnosti jejich práce (Hayot et al. 

2000). Vyjad řují inspira ční úsilí v závislosti na dechovém 

vzoru: TT 0,1  = P 0,1 /PI max x T I /T tot  (kde P 0,1  ozna čuje tlak v ústech 

měřený 100 ms po za čátku nádechu, T I  je doba nádechu a T tot  je 

doba dechového cyklu) a umož ňují tak hodnotit i kompenza ční 

mechanizmy dechového vzoru p ři zvýšeném inspira čním úsilí. 

Ačkoliv je m ěření PI max i obou index ů validizováno i p ři 

fyzické zát ěži a neinvazivní metodikou, jsou k predikci 

tolerance zát ěže čast ěji užívány jejich klidové hodnoty. TT mus 

i TT 0,1  jsou stejn ě jako PI max ve vztahu se stupn ěm plicní 

hyperinflace a p ředpovídají, alespo ň do ur čité míry, 

vzdálenost, kterou jsou pacienti schopni ujít p ři 

šestiminutovém testu ch ůzí (Chlumsky, Smolikova, and Salajka 

2003). 
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1.3. Omezení ventilace v pr ůběhu fyzické zát ěže 
 

Fyzická zát ěž p ředstavuje typickou situaci vyžadující zvýšenou 

dodávku kyslíku tkáním na níž se podílí zvýšená min utová 

ventilace. U zdravého jedince je zvýšená minutová v entilace 

představovaná p ředevším zvýšením dechového objemu a teprve 

následn ě mírným zvýšením dechové frekvence. 

Pacienti s CHOPN rovn ěž zvyšují na po čátku zát ěže dechový 

objem, ale rychlost vydechovaného proudu vzduchu je  následkem 

snížení elastického tlaku plic snížena p ři p ředčasném kolapsu 

periferních dýchacích cest. Doba jejich výdechu je neúměrn ě 

prodloužena a objem plic není schopen dosáhnout rov novážného 

bodu, tj. relaxa čního objemu respira čního systému (FRC). Objem 

vzduchu na konci výdechu (EELV), m ěřený pomocí zm ěny 

inspira ční kapacity (IC), je od po čátku zát ěže ur čován 

dynamickými zm ěnami, kdy je EPP dosahováno čím dál časn ěji po 

začátku výdechu, a postupn ě se posouvá sm ěrem k TLC 

(O'Donnell, Revill, and Webb 2001). EELV je proto v ysoce 

variabilním parametrem, který se m ůže v pr ůběhu fyzické zát ěže 

výrazn ě měnit, v n ěkterých p řípadech až o více než 1 litr. 

V d ůsledku progresivního zvyšování EELV se snižuje insp ira ční 

rezervní objem (IRV) a inspirium je tak mechanicky limitováno 

výší TLC (Johnson et al. 1999b). A čkoliv nemusí k posunu EELV 

dojít v každém p řípad ě, p řibližn ě 80% pacient ů s CHOPN 

vykazuje v pr ůběhu bicykloergometrie významnou zm ěnu EELV. Ve 
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srovnání se zdravými jedinci stoupá u pacient ů s CHOPN mnohem 

výrazn ěji také dynamický objem plic na konci nádechu (EILV  – 

end-inspiratory lung volume) (O'Donnell, Lam, and W ebb 1998). 

Dechový objem (V T) z ůstává u pacient ů s CHOPN významn ě nižší a 

poměr V T/IC významn ě vyšší. V T je tudíž na jedné stran ě omezen 

velikostí TLC a na druhé stran ě stoupající hodnotou EELV 

(O'Donnell, Revill, and Webb 2001; O'Donnell, Lam, and Webb 

1998). Dochází tak k mechanické limitaci V T a minutové 

ventilace (V E). Zm ěna EELV bývá s ohledem na patofyziologický 

mechanizmus ozna čována u pacient ů s CHOPN jako dynamická 

hyperinflace (DH). 

Vzhledem k technické náro čnosti byla v ětšina dosud 

publikovaných m ěření provád ěna p ři bicykloergometrii. 

Opakovan ě se poda řilo prokázat, že maximální V T koreluje 

významn ě s klidovou IC (Eltayara et al. 1996) a její zm ěnou 

v pr ůběhu fyzické zát ěže(O'Donnell, Revill, and Webb 2001). 

Tolerance fyzické zát ěže, vyjad řovaná jako vrcholová spot řeba 

kyslíku p ři zát ěži (peakVO 2), souvisí významn ě s V T, klidovou 

IC i maximální IC v pr ůběhu fyzické zát ěže. V jedné ze studií 

byl V T (standardizován jako % z normy vitální kapacity – VC) 

odpov ědný za 47% variability peakVO 2 (O'Donnell, Revill, and 

Webb 2001).  

V posledních letech byly do klinické praxe zavedeny  testy 

chůzí, zvlášt ě pro svoji jednoduchost, reprodukovatelnost a 

nov ě zjiš ťovaný klinický význam. Nejrozší řenější z t ěchto 

test ů, šestiminutový test ch ůzí (6-MWT, 6-minute walk test) je 
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jednoduchým testem provád ěným na uzav řené chodb ě, p ři kterém 

je hlavním hodnotícím parametrem vzdálenost, kterou  je pacient 

schopen ujít za dobu 6 minut, p ři čemž rychlost ch ůze je 

limitována pouze jeho obtížemi (Solway et al. 2001) . Za 

normální hodnotu je na základ ě provedených studií považována 

vzdálenost v ětší než 500 metr ů pro ženy a v ětší než 600 metr ů 

pro muže, p ři zohledn ění v ěku vyšet řovaného vyjad řujeme 

vzorcem: 6-MWD = 800 – (5,4 x v ěk) (ATS Statement: Guidelines 

for the Six-Minute Walk Test 2002; Enright and Sher rill 1998). 

Většinou je 6-MWT používán v souvislosti s terapeutic kou 

intervencí, v tomto p řípad ě se má test provád ět ve stejnou 

denní dobu. Klinicky významná zm ěna v dosažené vzdálenosti se 

mírn ě liší mezi pacienty s r ůznými diagnózami, pro pacienty 

s CHOPN je udávána hodnota 50-55 metr ů. Vzdálenost dosažená 

při 6-MWT (6-MWD, 6-minute walking distance) je závis lá 

především na stupni plicní hyperinflace, pom ěru ventilace a 

perfuze, difúzní kapacit ě plic pro oxid uhelnatý (D LCO) a 

funkci dýchacích sval ů. 6-MWD je evidentn ě významn ě závislá i 

na stupni dynamické plicní hyperinflace, která je v šak u test ů 

tohoto typu prakticky obtížn ě měřitelná, a proto obvykle 

zjiš ťovaná podle zm ěny IC m ěřené po ukon čení testu (Marin et 

al. 2001). 6-MWD je dob ře reprodukovatelná a citlivá na 

terapeutické zásahy, jako nap ř. plicní fyzioterapii (Celli 

1995), volum reduktivní operace plic (LVRS, lung vo lume 

reduction surgery) (Geddes et al. 2000) a plicní tr ansplantaci 

(LTx, lung transplantation). Bylo prokázáno, že 6-M WT je 
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nezávislým p ředpov ědním faktorem p řežití u pacient ů s CHOPN 

(Celli et al. 2004b). P ři poklesu 6-MWD pod 300 metr ů výrazn ě 

stoupá riziko úmrtí na CHOPN, které se ve dvouletém  období 

pohybuje kolem 40%, zatímco pacienti s 6-MWD menší než 100 

metr ů mají 80% riziko úmrtí (Pinto-Plata et al. 2004). N a 

rozdíl od bicykloergometrie koreluje 6-MWT u pacien t ů s CHOPN 

s kvalitou života a stupn ěm dušnosti a má tak užší vztah 

k b ěžným denním aktivitám, které pom ěrn ě dob ře odráží 

(Chlumsky et al. 2002). Relativn ě málo je však známo o 

fyziologické odpov ědi na 6-MWT u pacient ů s CHOPN. Bylo 

prokázáno, že ve srovnání s bicykloergometrií dosah ují 

pacienti s CHOPN p ři ch ůzi srovnatelných hodnot peakVO 2, 

při čemž hodnoty vrcholového výdeje oxidu uhli čitého (peakVCO 2) 

a laktátu v arteriální krvi jsou v pr ůběhu ch ůze nižší 

(Palange et al. 2000). N ěkterými autory je dále popisován 

rozdíl v saturaci hemoglobinu kyslíkem (SpO 2) mezi t ěmito dv ěma 

testy, jehož d ůvod nebyl dosud sledován (Poulain et al. 2003). 

Z našich pilotních výsledk ů lze říci, že 6-MWT je doprovázen 

výrazn ější dynamickou plicní hyperinflací (m ěřenou pomocí 

změny IVC v pr ůběhu testu) a mechanickou limitací V E. Navíc 

změna IVC v pr ůběhu testu ch ůzí koreluje dob ře se zm ěnou SpO 2, 

z čehož lze usuzovat, že p řípadná desaturace je nejspíš 

způsobena prohloubením nepom ěru ventilace a perfuze p ři 

výrazn ější dynamické plicní hyperinflaci (Chlumsky et al. 

2004). 6-MWT, p ři kterém nízká hladina laktátu v krvi 

představuje nižší intenzitu zát ěže a p ři menší nutnosti 
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respira ční kompenzace metabolických zm ěn pravd ěpodobn ě ur čuje 

i nižší VCO 2, je proto považován za sice submaximální, ale 

vytrvalostní test. 

 

 

2. Cíle 
 

Tolerance zát ěže a dušnost s fyzickou zát ěží spojená jsou 

hlavními p říznaky pacient ů s pokro čilejšími formami CHOPN. 

Předpov ědní význam b ěžně měřených dynamických ventila čních 

parametr ů (zejména FEV 1 a FVC) pro dušnost a toleranci fyzické 

zát ěže je relativn ě omezený. Oba p říznaky jsou ur čeny 

především stupn ěm plicní hyperinflace, její dynamickou zm ěnou 

v pr ůběhu zát ěže a funkcí dýchacích sval ů. V b ěžné klinické 

praxi lze stupe ň statické i dynamické hyperinflace odhadovat 

jednoduchým m ěřením IC nebo IVC, které mají alespo ň orienta ční 

předpov ědní schopnost pro ur čení limitace fyzické zát ěže. 

Bicykloergometrie, donedávna nej čast ější zp ůsob testování 

tolerance fyzické zát ěže, však ve srovnání s šestiminutovým 

testem ch ůzí (6-MWT) velmi málo koreluje s kvalitou života a 

pravd ěpodobn ě neodráží limitaci každodenních fyzických aktivit 

pacient ů s CHOPN. Doposud však existuje relativn ě málo 

srovnání fyziologické odpov ědi na fyzickou zát ěž mezi ob ěma 

testy. P ředpokládá se však, že jsou doprovázeny odlišnou 

ventila ční i respira ční odpov ědí. Práv ě proto, že v b ěžné 

klinické praxi nelze v pr ůběhu 6-MWT provád ět komplexní m ěření 
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fyziologické odpov ědi organizmu na fyzickou zát ěž, snahou této 

práce bylo alespo ň z části odpov ědět na otázku, pro č má 6-MWT 

ve srovnání s bicykloergometrií lepší p ředpov ědní význam.  

Cílem této práce bylo 1) zjistit pr ůběh zm ěn základních 

ukazatel ů mechaniky dýchání p ři bicykloergometrii a 

šestiminutovém testu ch ůzí u pacient ů s CHOPN a porovnat je, 

2) zjistit, jaké funk ční parametry nejvíce ovliv ňují a 

případn ě p ředur čují toleranci jednotlivých typ ů fyzické 

zát ěže, zejména 6-MWT a 3) zjistit, zda n ěkteré z funk čních 

parametr ů nekorelují s 6-MWT natolik, že by mohly být 

použitelné pro p ředpov ěď tolerance zát ěže, kvality života a 

prognózy t ěchto nemocných.  
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3. Metodika 
 

3.1. Pacienti a protokol studie 
 

Do studie bylo za řazeno 20 pacient ů s lehkým až velmi t ěžkým 

stadiem CHOPN (6 pacient ů 2. stadia, 8 pacient ů 3.stadia a 6 

pacient ů 4. stadia podle Global Initiative for COPD/WHO), 

kte ří byli ú častníky programu ambulantní plicní rehabilitace. 

Vstupní kriteria zahrnovala: a) postbronchodilata ční hodnoty 

FEV1/IVC < 75%, b) postbronchodilata ční hodnoty FEV 1 < 80% 

náležitých hodnot, c) vzestup FEV 1 po podání kombinovaného 

bronchodilatans (200 µg salbutamolu a 100 µg ipratropia 

inhalované dávkovanými aerosoly p řes objemový nástavec) < 12% 

oproti výchozí hodnot ě a < 200ml v absolutní hodnot ě a d) 

anamnézu kou ření cigaret > 10 balí čkorok ů. Vylu čovací kriteria 

zahrnovala anamnézu astmatu, atopie, závažných srde čních 

onemocnění nebo jiných onemocn ění, které by mohly ovlivnit 

výsledek zát ěžového testu. Pacienti byli zám ěrn ě vybráni tak, 

aby jejich hodnoty FEV 1/IVC a FEV 1 reprezentovaly široké 

spektrum bronchiální obstrukce. Základní demografic ké údaje 

pacient ů jsou uvedeny v tabulce č.1.  
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 pr ůměr SE Rozmezí 

Počet 20 - - 

Věk 64,6 3,243 51-77 

pohlaví (m/ž) 14/6 - - 

FEV1 (%normy) 38,9 3,219 14-60 

FEV1/IVC (%) 37,6 2,975 17-57 

PI max (%normy) 90,8 9,341 42-164 

RV/TLC (%) 57,6 1,826 41-71 

DLCO (%normy) 62,7 4,968 26-102 

6-MWD (metry) 483,3 22,02 243-629 

SpO2 (%) 96,7 2,1 90-98 

 

Tabulka č.1. Demografická data pacient ů. Legenda: FEV 1 – objem 
vzduchu vydechnutý b ěhem 1.vte řiny usilovného výdechu, FEV 1/IVC 
– pom ěr FEV 1 k inspira ční vitální kapacit ě, PI max – maximální 
statická síla inspira čních sval ů měřená v ústech, RV/TLC – 
poměr reziduálního objemu k totální plicní kapacit ě, DL CO – 
difúzní kapacita plic pro oxid uhelnatý, 6-MWD – vz dálenost 
dosažená b ěhem šestiminutového testu ch ůzí, SpO 2 – saturace 
hemoglobinu kyslíkem m ěřená pulzním oxymetrem. 
 

 

Tato pr ůřezová studie sestávala ze standardního fyzikálního 

vyšet ření pacienta, v četn ě měření vitálních funkcí, funk čních 

vyšet ření plic a dvou zát ěžových test ů. Vyšet ření prob ěhla ve 

2 po sob ě následujících dnech, první den pacienti podstoupil i 

rutinní vyšet ření, v četn ě měření plicních funkcí, a 6-MWT. 

Druhý den ve stejnou denní dobu pacienti podstoupil i 

spirometrické vyšet ření, v četn ě bronchodilata čního testu. 

V p řípad ě, že se postbronchodilata ční hodnoty FEV 1, FEV 1/IVC a 

IVC nelišily od hodnot z p ředešlého dne o více jak 5%, 
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pacienti podstoupili bicykloergometrii. V opa čném p řípad ě byli 

pozváni k opakovanému vyšet ření na následující den. Maximální 

rozp ětí mezi dv ěma zát ěžovými vyšet řeními nesm ěl být v ětší, 

než 7 dn ů. Studie byla schválena Etickou komisí IKEM a FTNsP . 

 

3.2. Vyšet ření plicních funkcí 
 

Spirometrie byla m ěřena metodou pr ůtok-objem kalibrovaným 

spirometrem ZAN 100, ke kterému byl p řipojen pneumotachograf 

ZAN flowhandy II (ZAN, SRN). Pacient dýchal do náus tku 

připojeného k pneumotachografu, p ři čemž nosní pr ůduchy m ěl 

uzav řeny nosní svorkou. Po n ěkolika klidných dechových cyklech 

byl pacient instruován, aby zcela klidn ě vydechl veškerý 

vzduch a posléze provedl maximální nádech ke zjišt ění IVC. Po 

maximálním nádechu následoval manévr usilovného výd echu 

(Miller et al. 2005). Celé vyšet ření bylo provedeno 3x a 

nejlepší z manévr ů byl zaznamenán (obr. č.1). Spirometrie byla 

dále stejným zp ůsobem provedena 30 minut po aplikaci 

kombinovaného bronchodilatancia (Standardized lung function 

testing. Report working party. 1983). 

Statické plicní objemy a kapacity byly m ěřeny metodou 

rovnovážného stavu pomocí diluce Helia systémem Sen sorMedics 

2200 (SensorMedics, USA). Po provedení maximálních klidových 

manévr ů ke zjišt ění V T, IVC, IC, ERV a IRV, byl pacient 

připojen k vaku napln ěného sm ěsí syntetického vzduchu a Helia. 

Klidová ventilace probíhala do doby, než nová (menš í, než 



 30 

původní) koncentrace Helia neklesala o více, než 2% v  pr ůběhu 

posledních 2 minut klidného dýchání. Statické param etry byly 

dopočítány podle standardních algoritm ů (Wanger et al. 2005). 

Měření difuzní kapacity plic bylo provedeno po jednomn ádechu 

měřením zm ěny koncentrace oxidu uhelnatého (DL CO, SB) systémem 

SensorMedics 2200 (SensorMedics, USA). Po n ěkolika klidových 

dechových cyklech pacient vydechl k úrovni RV, zhlu boka 

nadechl sm ěs syntetického vzduchu, Helia a oxidu uhelnatého 

k úrovni TLC, zadržel dech na 8-10 vte řin a posléze op ět 

pomalu vydechl k úrovni RV. Rozdíl mezi koncentrace mi 

nadechovaného a vydechovaného CO byl použit ke stan dardnímu 

výpo čtu DL CO (MacIntyre et al. 2005). 

Náležité hodnoty parametr ů plicních funkcí byly odvozeny od 

standardu Evropské spole čnosti pro uhlí a ocel (Quanjer et al. 

1993). 

Okluzní tlaky, P 0,1  (tlak m ěřený v ústech 100 ms po za čátku 

klidného nádechu) a PI max (tlak v ústech m ěřený p ři maximálním 

nádechovém úsilí), byly m ěřeny sou časn ě se spirografickým 

záznamem, používaným k hodnocení dechového vzoru, p omocí 

pneumotachografu ZAN flowhandy II s p řipojeným automatickým 

shutterem (ZAN, SRN) (ATS/ERS Statement on Respirat ory Muscle 

Testing 2002). PI max byl m ěřen v úrovni RV alespo ň 3x, náležité 

hodnoty byly použity podle Blacka (Black and Hyatt 1969). Na 

obrázku č.5 je znázorn ěn záznam neinvazivního m ěření 

jednotlivých parametr ů funkce dýchacích sval ů. Funkce 

dýchacích sval ů byla hodnocena podle neinvazivního indexu 
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dechové práce inspira čních sval ů (TT mus), který byl vypo čten 

podle následujícího vzorce (Hayot et al. 2000): TT mus = T I /T tot  x 

PI/PI max, kde T I  je čas nádechu, T tot  je čas celého dechového 

cyklu, PI = 5 P 0,1 x T I . 

 

 
 

 
 
 

Obr. č.5. Neinvazivní m ěření funkce dýchacích sval ů.  
Horní obrázek spirogram, se záznamem základních par ametr ů 
ventilace, v četn ě dechového vzoru. Dolní levý obrázek 
znázor ňuje m ěření P 0,1 . Pravý dolní obrázek znázor ňuje m ěření 
maximálního okluzního inspira čního tlaku (P Imax ), který je 
st ředně t ěžce snížen. Vypo čtený neinvazivní index dechové 
práce je zvýšen. P 0,1  – tlak v ústech 100 ms po zahájení 
klidného nádechu. 
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3.3. Zát ěžové testy 
 

6-MWT byl provád ěn podle standardního protokolu na uzav řené 

nemocni ční chodb ě dlouhé 40 metr ů (ATS Statement: Guidelines 

for the Six-Minute Walk Test 2002). Pacient m ěl za úkol chodit 

po chodb ě od jedné strany ke druhé po dobu 6 minut co 

nejrychleji tak, aby ušel co nejdelší vzdálenost. R ychlost 

chůze byla ur čována pouze obtížemi pacienta. Pacient nesm ěl 

být povzbuzován, byl pouze informován o čase a dosažené 

vzdálenosti. V pr ůběhu testu byla kontinuáln ě měřena tepová 

frekvence (TF) a saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO 2) pulzním 

oxymetrem s rychlou odpov ědí NonIn Onyx 9500 (NonIn, USA) a 

ventila ční hodnoty (viz níže). Na konci testu (vrcholu zát ěže) 

byl zm ěřen stupe ň dušnosti pomocí vizuální analogové škály 

(VAS). 

Bicykloergometrie byla provád ěna na elektronicky bržd ěném 

bicyklovém ergometru Ergoline 500 (Ergoline, SRN) p odle 

standardu ATS/ACCP (ATS/ACCP Statement on Cardiopul monary 

Exercise Testing 2003). Po adekvátní p říprav ě, pacient šlapal 

bez zát ěže po dobu 2-3 minut rychlostí 60 otá ček/minutu, 

počáte ční zát ěž byla stanovena na 0,5W/kg s následným 

vzestupem 0,15W/kg/min. V pr ůběhu testu byla kontinuáln ě 

měřena tepová frekvence (TF) a saturace hemoglobinu ky slíkem 

(SpO2) pulzním oxymetrem s rychlou odpov ědí NonIn Onyx 9500 

(NonIn, USA). Na vrcholu zát ěže (konci testu) byl zm ěřen 

stupe ň dušnosti pomocí vizuální analogové škály (VAS).  
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V pr ůběhu obou test ů fyzické zát ěže byly kontinuáln ě měřeny: 

pr ůtok vzduchu p ři dýchání a z n ěj odvozené objemy, spot řeba 

kyslíku (VO 2) a výdej oxidu uhli čitého (VCO 2) pomocí p řenosného 

spiroergometrického sytému Oxycon Mobile (Jaeger-To ennis, 

SRN). Za řízení sestává ze dvou kompaktních modul ů, které má 

pacient p řipevn ěny popruhem na záda (o váze 900 g v četn ě 

baterií a popruh ů), sensorbox obsahuje elektrochemickou bu ňku 

zaznamenávající O 2 s rychlou odpov ědí m ěření (80ms po digitální 

filtraci) a analyzátor CO 2 s rychlostí odpov ědi < 80ms. M ěření 

objemu vzduchu je zabezpe čeno lehkým obousm ěrným digitálním 

objemovým p řevodníkem, umíst ěným p římo u úst pacienta, jež 

není citlivý na vodní páry a dýchané plyny, mrtvý p rostor má 

30 ml. Druhý modul (data exchange unit) zprost ředkuje 

bezdrátový p řenos dat do pevné stanice p řipojené k po číta či, 

kde jsou p řenášená data graficky i číseln ě znázor ňována. 

Zařízení získalo povolení ke klinické aplikaci od FDA (Food 

and Drug Administration). 

 

3.4. Statistická analýza 
 

Hodnoty jsou vyjád řeny jako pr ůměr ± SE. Normalita rozložení 

popisovaných veli čin byla sledována Kolmogorovým-Smirnovovým 

testem. Opakovan ě zm ěřené parametry v pr ůběhu obou typ ů 

fyzické zát ěže byly v rámci jednotlivých zát ěží hodnoceny 

nejprve analýzou ANOVA pro opakovaná m ěření a porovnání 

rozdíl ů mezi jednotlivými m ěřeními bylo provedeno Bonferroniho 
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testem pro více m ěření. Rozdíly mezi ob ěma typy zát ěže u 

stejných pacient ů byly hodnoceny párovým t-testem. Korelace 

mezi m ěřenými parametry byly spo čteny Pearsonovým korela čním 

koeficientem. Parametry se signifikantní korelací b yly posléze 

zařazeny do stup ňovité mnoho četné lineární regresní analýzy ke 

zjišt ění nejvýznamn ějších prediktivních parametr ů jednotlivých 

typ ů fyzické zát ěže. Hodnota p < 0,05 byla považována za 

statisticky významnou. Ke statickému zpracování byl  použit 

program GraphPad Prism 4, Verze 4.00. 
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4. Výsledky 
 

4.1. Základní ventila ční vyšet ření souboru 
 

Do studie bylo postupn ě za řazeno 22 pacient ů s CHOPN lehkého 

až velmi t ěžkého stupn ě (II.-IV.stupn ě podle GOLD) se zám ěrem 

pokrýt pokud možno, co nejširší spektrum tíží bronc hiální 

obstrukce (tab. č.1). Dva pacienti byli vy řazeni, jeden pro 

bolesti dolních kon četin p ři ergometrii, které limitovaly 

toleranci fyzické zát ěže, druhý pacient nebyl p ři ergometrii 

schopen udržet konstantní rychlost šlapání. Hodnoce no bylo 

proto 20 pacient ů, jejichž základní demografická data jsou 

uvedena v tabulce č.1. Jak je patrno z tabulky, za řazení 

pacienti vykazovali st ředně t ěžkou až t ěžkou obstruk ční 

ventila ční poruchu (hodnoceno podle pom ěru FEV 1/IVC), 

doprovázenou lehkým až st ředně t ěžkým stupn ěm plicní 

hyperinflace (hodnoceno podle pom ěru RV/TLC, pouze jeden 

z pacient ů měl t ěžký stupe ň plicní hyperinflace, hodnocený 

podle parametru RV). Maximální statická síla inspir ačních 

dýchacích sval ů byla v pr ůměru pro celou skupinu v mezích 

normy a pouze 6 pacient ů vykazovalo snížení PImax, které 

dosahovalo klinické významnosti. Nejširší rozp ětí m ěřených 

hodnot vykazovala difuzní kapacita plic pro oxid uh elnatý, 

jejíž hodnoty se pohybovaly od normálních po t ěžce snížené 

(tab. č.1), i když DL CO < 50% normy m ělo jen 6 pacient ů. 
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Tolerance zát ěže hodnocená podle 6-MWD byla v této skupin ě 

relativn ě dobrá s pom ěrn ě malou sm ěrodatnou chybou (tab. č.1), 

pouze jeden z pacient ů ušel v pr ůběhu testu mén ě než 300 

metr ů. Hodnocení pacienti snesli velmi dob ře oba testy 

tolerance zát ěže, v pr ůběhu test ů nebyly zaznamenány žádné 

komplikující p říhody. 

Hodnocení dynamiky ventila čních a respira čních parametr ů 

v pr ůběhu ergometre a srovnání jejich zm ěn u obou zát ěžových 

test ů je do ur čité míry ovlivn ěno tím, že část pacient ů 

ukon čila ergometrii p řed uplynutím šesti minut (viz kapitola: 

4.2. Odpov ěď na ergometrii). Aby bylo možno posuzovat 

toleranci fyzické zát ěže a ur čit p ředpov ědní význam 

jednotlivých ventila čních parametr ů byla do výpo čt ů zahrnuta 

celá skupina pacient ů. Nicmén ě pro srovnání fyziologické 

odpov ědi v pr ůběhu obou typ ů fyzické zát ěže musela být 

hodnocena pouze skupina 11 pacient ů, kte ří absolvovali 

ergometrii alespo ň po dobu šesti minut. 

 

 

4.2. Odpov ěď na ergometrii 

 

Omezení tolerance fyzické zát ěže je b ěžným jevem u pacient ů 

s CHOPN a podobn ě tomu bylo i ve studované skupin ě. T řetí 

minuty zát ěže dosáhli všichni pacienti, čtvrté minuty 18 

pacient ů, páté minuty 15 pacient ů a šesté minuty 11 pacient ů. 



 37 

Subjektivní vnímání dušnosti p řed ukon čením zát ěže hodnocené 

podle VAS bylo v pr ůměru 6,39 (± 0,41). Vrcholová spot řeba 

kyslíku (peak VO 2) dosažená t ěsně p řed ukon čením testu byla 

v pr ůměru 1025 (± 70) ml/min, respektive 14,5 (± 0,5) 

ml/min/kg. Vrcholový výdej oxidu uhli čitého (peak VCO 2) dosáhl 

v pr ůměru 1100 (± 83) ml/min. Pacienti dosáhli pr ůměrné 

minutové ventilace (V E) 38,6 (± 2,7) l/min p ři dechovém objemu 

(V T) 1,45 (± 0,1) l. Saturace hemoglobinu kyslíkem v k lidu p řed 

zapo četím testu m ěřená neinvazivn ě pulzním oxymetrem byla v 

pr ůměru 96,8 (± 0,4)% a v pr ůběhu ergometrie poklesla na 94,6 

(± 0,3)%, rozdíl mezi hodnotami nebyl statisticky v ýznamný.  

Pr ůběh ergometrie byl charakterizován obvyklým vzestupem  VO2 

(obr. č.6). Test ANOVA pro opakovaná m ěření prokázal, že 

pr ůměry nam ěřených hodnot se mezi sebou statisticky významn ě 

liší (p < 0,0001). Dopln ěný Bonferroniho test pro mnoho četné 

srovnání neprokázal rozdíl mezi hodnotami m ěřenými v první a 

druhé minut ě a mezi hodnotami m ěřenými ve druhé a t řetí 

minut ě, m ěření v ostatních minutách testu se mezi sebou 

významn ě lišila (p < 0,05 pro hodnoty m ěření v jednotlivých 

minutách mezi sebou, p < 0,001 p ři srovnání s výchozími 

hodnotami). Minutu po skon čení zát ěže VO 2 významn ě klesla na 

téměř 50% vrcholové hodnoty. 
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Obr. č.6. Vývoj spot řeby kyslíku v pr ůběhu ergometrie. 
Legenda: VO 2 (ml/min) – aktuální spot řeba kyslíku, test ANOVA 
pro opakovaná m ěření, n = 11, p < 0,0001. 
 

 

 

Podobný vývoj jako VO 2 ukazoval i výdej oxidu uhli čitého (VCO 2) 

v pr ůběhu ergometrie (obr. č.7). Test ANOVA pro opakovaná 

měření prokázal, že pr ůměry nam ěřených hodnot se mezi sebou 

statisticky významn ě liší (p < 0,0001). Mnoho četným srovnáním 

nebyl prokázán statisticky významný rozdíl pouze me zi 

hodnotami m ěřenými v první a druhé minut ě, m ěření v ostatních 

minutách testu se mezi sebou významn ě lišila (p < 0,05 pro 

hodnoty m ěření v jednotlivých minutách mezi sebou, p < 0,001 

při srovnání s výchozími hodnotami). Minutu po skon čení zát ěže 

VCO2 významn ě klesla. 
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Obr. č.7. Vývoj výdeje oxidu uhli čitého v pr ůběhu ergometrie. 
Legenda: VCO 2 (ml/min) – aktuální výdej oxidu uhli čitého, test 
ANOVA pro opakovaná m ěření, n = 11, p < 0,0001. 
 

 

Minutová ventilace (V E) v pr ůběhu testu stoupala rovn ěž tém ěř 

lineárn ě (obr. č.8). Test ANOVA pro opakovaná m ěření prokázal, 

že pr ůměry nam ěřených hodnot se mezi sebou statisticky 

významn ě liší (p < 0,0001). Dopln ěný Bonferroniho test pro 

mnohočetné srovnání neprokázal statisticky významný rozdí l 

pouze mezi hodnotami m ěřenými v první a druhé minut ě, m ěření 

v ostatních minutách testu se mezi sebou významn ě lišila (p < 

0,05 pro hodnoty m ěření v jednotlivých minutách mezi sebou, p 

< 0,001 p ři srovnání s výchozími hodnotami). Minutu po 

skon čení zát ěže V E významn ě klesla. 
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Obr. č.8. Vývoj minutové ventilace v pr ůběhu ergometrie. 
Legenda: V E (l/min) – aktuální minutová ventilace, test ANOVA 
pro opakovaná m ěření, n = 11, p < 0,0001. 
 

 

Přes prakticky rovnom ěrný vzestup V E, stoupal dechový objem 

pomaleji a od čtvrté minuty zát ěže již nevykazoval významné 

změny (obr. č.9). Test ANOVA pro opakovaná m ěření prokázal, že 

pr ůměry nam ěřených hodnot se mezi sebou statisticky významn ě 

lišily (p < 0,0001). Mnoho četné srovnání prokázalo statisticky 

významný rozdíl pouze mezi hodnotami m ěřenými v klidu a v 

první minut ě, a mezi hodnotami ve t řetí a čtvrté minut ě (p < 

0,01), m ěření v ostatních minutách testu se mezi sebou 

významn ě nelišila. Minutu po skon čení zát ěže V T významn ě 

klesla. 
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Obr. č.9. Vývoj dechového objemu v pr ůběhu ergometrie. 
Legenda: V T (l) – aktuální dechový objem, test ANOVA pro 
opakovaná m ěření, n = 11, p < 0,0001. 
 

 

Vzestup minutové ventilace byl proto od čtvrté minuty zajišt ěn 

zejména vzestupem dechové frekvence (obr. č.10). Test ANOVA pro 

opakovaná m ěření prokázal, že pr ůměry nam ěřených hodnot se 

mezi sebou statisticky významn ě lišily (p = 0,0001). 

Mnohočetným srovnáním nebyl prokázán statisticky významný  

rozdíl mezi sousedícími hodnotami m ěřenými v pr ůběhu zát ěže. 

Při srovnání s klidovými hodnotami byl prokázán stati sticky 

významný rozdíl (p < 0,05). Minutu po skon čení zát ěže B f  

významn ě klesla. 
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Obr. č.10. Vývoj dechové frekvence v pr ůběhu ergometrie. 
Legenda: B f   – aktuální dechová frekvence, test ANOVA pro 
opakovaná m ěření, n = 11, p = 0,0001. 
 

 

Ve snaze zjistit zm ěnu plicní hyperinflace v pr ůběhu zát ěže 

byl b ěhem testu opakovan ě proveden manévr m ěření IVC, jako 

nepřímý ukazatel hodnoty reziduálního objemu (RV). Posl ední 

měřená hodnota p řed ukon čením ergometrie byla považována za 

maximální zm ěnu plicní hyperinflace. P řed zapo četím ergometrie 

byla pr ůměrná hodnota IVC 3,43 ± 0,19 l a v pr ůběhu ergometrie 

klesla na kone čnou hodnotu  2,96 ± 0,15 l (obr. č.11), což 

znamenalo pr ůměrný pokles IVC o 13,7 ± 2,5% oproti výchozí 

hodnot ě. Tato zm ěna byla statisticky významná (p = 0,0005, 

95%CI 0,2403 – 0,7019). 
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Obr. č.11. Maximální zm ěna IVC v pr ůběhu ergometrie. 
Legenda: IVC – inspira ční vitální kapacita, pre-IVC – 
inspira ční vitální kapacita m ěřená p řed zahájením ergometrie,  
end-IVC – inspira ční vitální kapacita m ěřená p řed ukon čením 
ergometrie, n = 20, p = 0,0005. 
 

 

 

4.3. Odpov ěď na 6-MWT 

 

6-MWT byl dob ře tolerován, dokon čili jej všichni pacienti, 

možnou p řestávku nevyužil nikdo z nich. Pr ůměrná hodnota 

vzdálenosti dosažené v pr ůběhu testu byla 483,3 ± 22,0 metry, 

což byl relativn ě dobrý výsledek ve vztahu k tíži onemocn ění 

pacient ů. Subjektivní vnímání dušnosti p řed ukon čením testu 

hodnocené podle VAS bylo v pr ůměru 6,31 (± 0,48). Vrcholová 

spot řeba kyslíku (peak VO 2) dosažená v poslední minut ě testu 

chůzí byla v pr ůměru 1050 (± 72) ml/min, respektive 15,0 (± 
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0,7) ml/min/kg. Výdej oxidu uhli čitého m ěřený p řed ukon čením 

testu (peak VCO 2) dosáhl v pr ůměru 973 (± 74) ml/min. Pacienti 

dosáhli pr ůměrné minutové ventilace (V E) 34,8 (± 2,4) l/min p ři 

dechovém objemu (V T) 1,28 (± 0,1) l. Saturace hemoglobinu 

kyslíkem v klidu p řed zapo četím 6-MWT m ěřená neinvazivn ě 

pulzním oxymetrem byla v pr ůměru 96,7 (± 0,5)% a v pr ůběhu 

ergometrie vykazovala pr ůměrný pokles o 6,8 (± 0,3)% 

(obr. č.12), který byl statisticky významný (p < 0,0001, 9 5%CI 

5,746 – 7,809). 
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Obr. č.12. Maximální zm ěna SpO 2 v pr ůběhu 6-MWT. 
Legenda: SpO 2 – inspira ční vitální kapacita, pre-SpO 2 – 
saturace hemoglobinu kyslíkem m ěřená p řed zahájením 6-MWT,  
end-SpO 2 – saturace hemoglobinu kyslíkem p řed ukon čením 6-MWT, 
n = 20, p < 0,0001. 
 

 

Pr ůběh 6-MWT byl doprovázen strmým vzestupem VO 2, která dosáhla 

maxima v druhé minut ě testu a dále se již nezvyšovala 
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(obr. č.13). Test ANOVA pro opakovaná m ěření prokázal, že 

pr ůměry nam ěřených hodnot se mezi sebou statisticky významn ě 

lišily (p < 0,0001). Dopln ěný Bonferroniho test pro mnoho četné 

srovnání prokázal rozdíl mezi hodnotami m ěřenými v klidu a v 

první minut ě a mezi hodnotami m ěřenými v první a druhé minut ě 

(p < 0,001), m ěření v ostatních minutách testu se mezi sebou 

významn ě nelišila (p > 0,05 pro hodnoty m ěření v jednotlivých 

minutách mezi sebou, p < 0,001 p ři srovnání s výchozími 

hodnotami). Minutu po skon čení zát ěže VO 2 významn ě klesla na 

téměř 50% vrcholové hodnoty. 
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Obr. č.13. Vývoj spot řeby kyslíku v pr ůběhu testu ch ůzí. 
Legenda: VO 2 (ml/min) – aktuální spot řeba kyslíku, 6-MWT – 
šestiminutový test ch ůzí, test ANOVA pro opakovaná m ěření,  
n = 20, p < 0,0001. 
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Podobný trend jako VO 2 ukazoval i vývoj výdeje oxidu uhli čitého 

(VCO2) v pr ůběhu 6-MWT (obr. č.14). VCO 2 stoupal pom ěrn ě strm ě 

do t řetí minuty testu ch ůzí a nadále se již do konce testu 

neměnil. Test ANOVA pro opakovaná m ěření prokázal, že pr ůměry 

naměřených hodnot se mezi sebou statisticky významn ě lišily (p 

< 0,0001). Mnoho četným srovnáním byl prokázán statisticky 

významný rozdíl pouze mezi hodnotami m ěřenými v klidu a 

v první minut ě testu, mezi hodnotami v první a druhé minut ě (p 

< 0,001 pro ob ě srovnání) a mezi hodnotami ve druhé a t řetí 

minut ě (p < 0,05), m ěření v ostatních minutách testu se mezi 

sebou významn ě nelišila. Minutu po skon čení zát ěže VCO2 

významn ě klesla. 
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Obr. č.14. Vývoj výdeje oxidu uhli čitého v pr ůběhu testu ch ůzí. 
Legenda: VCO 2 (ml/min) – aktuální výdej oxidu uhli čitého, 6-MWT 
– šestiminutový test ch ůzí, test ANOVA pro opakovaná m ěření,  
n = 20, p < 0,0001. 
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Minutová ventilace (V E) v pr ůběhu 6-MWT stoupala rovn ěž 

relativn ě strm ě a dosáhla maxima ve t řetí minut ě testu a dále 

se již pak významn ě neměnila (obr. č.15). Test ANOVA pro 

opakovaná m ěření prokázal, že pr ůměry nam ěřených hodnot se 

mezi sebou statisticky významn ě lišily (p < 0,0001). 

Mnohočetné srovnání prokázalo statisticky významný rozdíl  

pouze mezi hodnotami m ěřenými v klidu a v první minut ě testu 

(p < 0,001), mezi hodnotami v první a druhé minut ě (p < 0,01) 

a mezi hodnotami ve druhé a t řetí minut ě (p < 0,05), m ěření 

v ostatních minutách testu se mezi sebou významn ě nelišila. 

Minutu po skon čení zát ěže V E významn ě klesla. 
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Obr. č.15. Vývoj minutové ventilace v pr ůběhu testu ch ůzí. 
Legenda: V E (l/min) – aktuální minutová ventilace, 6-MWT – 
šestiminutový test ch ůzí, test ANOVA pro opakovaná m ěření,  
n = 20, p < 0,0001. 
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Dechový objem stoupal v pr ůběhu 6-MWT rovn ěž dosti strm ě a 

dosáhl maxima ve druhé minut ě testu, dále se již nezvyšoval 

(obr. č.16). Test ANOVA pro opakovaná m ěření prokázal, že 

pr ůměry nam ěřených hodnot se mezi sebou statisticky významn ě 

lišily (p < 0,0001). Mnoho četné srovnání prokázalo rozdíl mezi 

hodnotami m ěřenými v klidu a v první minut ě (p < 0,001), 

měření v ostatních minutách testu se mezi sebou význam ně 

lišila (p > 0,05 pro hodnoty m ěření v jednotlivých minutách 

mezi sebou, p < 0,001 p ři srovnání s výchozími hodnotami). 

Minutu po skon čení zát ěže V T významn ě neklesl. 
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Obr. č.16. Vývoj dechového objemu v pr ůběhu testu ch ůzí. 
Legenda: V T (l) – aktuální dechový objem, 6-MWT – šestiminutov ý 
test ch ůzí, test ANOVA pro opakovaná m ěření, n = 20, p < 
0,0001. 
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Vzestup minutové ventilace do t řetí minuty testu ch ůzí byl 

proto zajišt ěn dalším mírným vzestupem dechové frekvence, 

která se však od t řetí minuty 6-MWT, stejn ě jako V E, dále 

nezvyšovala (obr. č.17). Test ANOVA pro opakovaná m ěření 

prokázal, že pr ůměry nam ěřených hodnot se mezi sebou 

statisticky významn ě lišily (p = 0,0001). Test pro mnoho četné 

srovnání neprokázal statisticky významný rozdíl mez i 

sousedícími hodnotami m ěřenými v pr ůběhu zát ěže. Minutu po 

skon čení zát ěže B f  významn ě klesla. 
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Obr. č.17. Vývoj dechové frekvence v pr ůběhu testu ch ůzí. 
Legenda: B f  – aktuální dechová frekvence, 6-MWT – šestiminutov ý 
test ch ůzí, test ANOVA pro opakovaná m ěření, n = 20, p < 
0,0001. 
 

 

Pro posouzení zm ěny plicní hyperinflace v pr ůběhu 6-MWT byl 

během testu opakovan ě proveden manévr m ěření IVC, sloužící 
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jako nep římý ukazatel reziduálního objemu (RV). Poslední 

měření bylo provedeno v šesté minut ě ch ůze a jeho hodnota byla 

považována za maximální zm ěnu plicní hyperinflace. P řed 

zapo četím ch ůze byla pr ůměrná hodnota IVC 3,40 ± 0,20 l a p řed 

koncem 6-MWT klesla na kone čnou hodnotu  2,48 ± 0,17 l 

(obr. č.18), což znamenalo pr ůměrný pokles IVC o 26,6 ± 3,6% 

oproti výchozí hodnot ě. Tato zm ěna byla statisticky významná 

(p < 0,0001, 95%CI 0,6419 – 1,215). 
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Obr. č.18. Maximální zm ěna IVC v pr ůběhu 6-MWT. 
Legenda: IVC – inspira ční vitální kapacita, pre-IVC – 
inspira ční vitální kapacita m ěřená p řed zahájením 6-MWT,  end-
IVC – inspira ční vitální kapacita m ěřená v 6.minut ě testu 
chůze, n = 20, p < 0,0001. 
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4.4. Tolerance ergometrie a její vztah k plicním 

funkcím 

 

4.4.1. Vztah ergometrie ke klidovým plicním funkcím  

 

Hlavním sledovaným parametrem p ři ergometrickém vyšet ření byla 

maximální dosažená zát ěž vyjád řená ve wattech na kilogram 

t ělesné hmotnosti (W/kg), p ři čemž pr ůměrná hodnota dosažené 

zát ěže byla 1,054 ± 0,04921 W/kg. Bicykloergometrie ve 

stanoveném protokolu trvala ve srovnání s 6-MWT v p r ůměru 

kratší dobu. Všichni pacienti udávali dušnost jako hlavní 

důvod k ukon čení zát ěžového testu. Jen 11 pacient ů dosáhlo 

šesti minut zát ěže, p ři čemž nejkratší doba zát ěže byla t ři 

minuty, dva pacienti ukon čili zát ěž ve čtvrté minut ě a p ět 

pacient ů v páté minut ě testu. 

Maximální dosažená zát ěž nevykazovala jakýkoliv významný vztah 

k dynamickým ventila čním parametr ům, parametr ům funkce 

dýchacích sval ů, stupni dušnosti vnímané p ři zát ěži ani 

saturaci krve kyslíkem.  

Významná korelace byla prokázána mezi maximální zát ěží a 

transferkoeficientem (K CO, % normy, r = 0,4908, p = 0,0386) 

(obr. č.19). Statisticky významný byl i vztah maximální 

dosažené zát ěže ke stupni plicní hyperinflace vyjád řený pomocí 

RV (% normy, r = -0,5128, p = 0,0295) (obr. č.20). 
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Obr. č.19. Vztah mezi maximální dosaženou zát ěží p ři ergometrii 
a Kco. Legenda: W/kg – watt/kilogram t ělesné hmotnosti, K CO (% 
normy) – transferkoeficient, n = 20, p = 0,0386. 
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Obr. č.20. Vztah mezi maximální zát ěží p ři ergometrii a RV. 
Legenda: W/kg – watt/kilogram t ělesné hmotnosti, RV (% normy) 
–reziduální objem, n = 20, p = 0,0295. 
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4.4.2. Vztah ergometrie k plicním funkcím m ěřeným 

v pr ůběhu zát ěže 

 

Významná korelace byla prokázána mezi maximální dos aženou 

zát ěží a maximálním poklesem IVC v pr ůběhu ergometrie 

(obr. č.21), jako nep římým ukazatelem vzestupu plicní 

hyperinflace (%, r = -0,6283, p = 0,0052). 
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Obr. č.21. Vztah mezi maximální dosaženou zát ěží p ři ergometrii 
a maximálním poklesem IVC v pr ůběhu testu. Legenda: W/kg – 
watt/kilogram t ělesné hmotnosti, IVC fall (%) – maximální 
pokles inspira ční vitální kapacity, n = 20, p = 0,0052. 
 

Dalším parametrem, velmi t ěsně korelujícím s maximální zát ěží 

při bicykloergometrii, byla maximální minutová ventil ace (r = 

0,6624, p = 0,0052) (obr. č.22). 
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Obr. č.22. Vztah mezi maximální zát ěží p ři ergometrii a V E. 
Legenda: W/kg – watt/kilogram t ělesné hmotnosti, V E (l/min.) – 
minutová ventilace, n = 20, p = 0,0052. 
 

 

4.5. Tolerance 6-MWT a její vztah k plicním funkcím  
 

4.5.1. 6-MWT a jeho vztah ke klidovým plicním funkc ím 

 

Hlavním sledovaným parametrem byl pacient ův výkon vyjád řený ve 

vzdálenosti, kterou ušel v pr ůběhu šestiminutového testu  

chůze. Tolerance 6-MWT byla v pr ůměru pro skupinu dobrá a 

vzdálenost, kterou pacienti ušli, dosáhla 483,3 (± 22,0) 

metr ů. N ěkte ří pacienti dosáhli v pr ůběhu testu vzdálenost 

odpovídající norm ě dané demografickými parametry. Pouze jeden 

pacient ze souboru ušel mén ě než 300 metr ů. Žádný pacient 
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nepot řeboval v pr ůběhu testu p řestávku a pr ůměrný stupe ň 

dušnosti hodnocený podle VAS byl 6,3 (± 0,5). 

Při sledování vztahu mezi tolerancí 6-MWT a plicními funkcemi 

změřenými p řed zát ěžovým testem nebylo možno prokázat 

statisticky významnou souvislost mezi 6-MWD a dynam ickými 

ventila čními parametry, které jsou v b ěžné praxi používány ke 

sledování klinického stavu pacient ů a jejich ventila ční 

funk ční kapacity. Se vzdáleností dosaženou v pr ůběhu 6-MWT 

koreloval stupe ň plicní hyperinflace, bez ohledu na to, zda 

byl vyjád řen pom ěrem RV/TLC (%, r = -0,7301, p = 0,0006) 

(obr. č.23) nebo samotným parametrem RV (% normy, r = - 0, 6085, 

p = 0,0074) (obr. č.24). Ostatní statické ventila ční parametry, 

IVC, IC či TLC, bez ohledu na zp ůsob vyjád ření (v absolutní 

hodnot ě nebo v procentu náležitých hodnot) se vzdáleností 

dosaženou v pr ůběhu 6-MWT nekorelovaly. 
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Obr. č.23. Vztah mezi 6-MWD a plicní hyperinflací. 
Legenda: 6-MWD – vzdálenost ušlá v pr ůběhu šestiminutového 
testu ch ůzí, RV/TLC (%) – pom ěr mezi reziduálním objemem a 
celkovou plicní kapacitou, n = 20, p = 0,0006.  
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Obr. č.24. Vztah mezi 6-MWD a reziduálním objemem. 
Legenda: 6-MWD – vzdálenost ušlá v pr ůběhu šestiminutového 
testu ch ůzí, RV (% normy) – reziduální objem, n = 20, p = 
0,0074. 
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Parametry maximální statické síly inspira čních sval ů (90,8 ± 

9,3 % normy) a indexu dechové práce (0,15 ± 0,02) b yly 

v pr ůměru v norm ě a nevykazovaly žádný vztah k 6-MWD. 

Body mass index (BMI), klidová saturace krve kyslík em (SpO 2) 

ani stupe ň dušnosti vnímaný v pr ůběhu 6-MWT nevykazovaly 

jakoukoliv významnou souvislost s 6-MWD. 

Difuzní kapacita plic pro oxid uhelnatý (DL CO) nekorelovala se 

vzdáleností dosaženou p ři 6-MWT, zatímco DL CO vztažená 

k alveolárnímu objemu, tzv. transferkoeficient (DL CO/V A, K CO) 

vykazoval mírnou, ale statisticky významnou korelac i s 6-MWD 

(% normy, r = 0,4695, p = 0,0493) (obr. č.25). 
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Obr. č.25. Vztah mezi 6-MWD a transferkoeficientem. 
Legenda: 6-MWD – vzdálenost ušlá v pr ůběhu šestiminutového 
testu ch ůzí, K CO (% normy) – transferkoeficient, n = 20, p = 
0,0493. 
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4.5.2. 6-MWT a jeho vztah k plicním parametr ům měřeným 

v pr ůběhu zát ěže 

 

Vzdálenost dosažená p ři 6-MWT byla významnou m ěrou závislá 

zejména na minutové ventilaci t ěsně p řed koncem testu (r = 

0,6702, p = 0,0023) (obr. č.26). Maximální dechový objem 

dosažený v pr ůběhu testu m ěl k 6-MWD mén ě t ěsný vztah (r = 

0,5613, P = 0,0154). 
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Obr. č.26. Vztah mezi 6-MWD a minutovou ventilací. 
Legenda: 6-MWD – vzdálenost ušlá v pr ůběhu šestiminutového 
testu ch ůzí, V E (l/min) – minutová ventilace m ěřená p řed koncem 
testu, n = 20, p = 0,0023. 
 

Druhým faktorem, který rovn ěž koreloval s 6-MWD, byla hodnota 

IVC m ěřená p řed ukon čením testu (r = 0,5301, p = 0,0236) 

(obr. č.27). 
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Obr. č.27. Vztah mezi 6-MWD a poslední m ěřenou hodnotou IVC 
v pr ůběhu testu. Legenda: 6-MWD – vzdálenost ušlá v pr ůběhu 
šestiminutového testu ch ůzí, end-IVC (l) – poslední nam ěřená 
hodnota IVC p řed ukon čením zát ěže, n = 20, p = 0,0236. 
 

 

4.6. Srovnání obou zát ěžových test ů 

 

Srovnání obou zát ěžových test ů je do ur čité míry ovlivn ěno 

tím, že část pacient ů ukon čila ergometrii p řed uplynutím šesti 

minut. Aby bylo možno posuzovat toleranci fyzické z át ěže a 

ur čit p ředpov ědní význam jednotlivých ventila čních parametr ů 

byla do výpo čt ů zahrnuta celá skupina pacient ů (tab. č.2). 

Nicmén ě pro srovnání fyziologické odpov ědi v pr ůběhu obou typ ů 

fyzické zát ěže musela být hodnocena pouze skupina 11 pacient ů, 

kte ří absolvovali ergometrii alespo ň po dobu šesti minut.  
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 Ergometrie 6-MWT Rozdíl 

Délka zát ěže 

(minuty) 

4,84 6,0 P=0,0009 

TFmax 

(tep/minutu) 

129±2,135 125±1,976 P=0,3252 

VO2max  

(ml/min) 

1006±66,54 1058±64,4 P=0,1765 

VO2max/kg 

(ml/kg/min) 

14,2±0,5699 15,1±0,6178 P=0,1387 

RER 1,1±0,02409 0,92±0,01681 P<0,0001 

O2puls/kg 

(ml/tep/kg) 

0,1171±0,005 0,1206±0,005 P=0,1197 

VEmax  

(l/min) 

38,58±2,747 34,75±2,416 P=0,0097 

VT (ml) 1,446±0,1007 1,275±0,09563 P=0,0003 

VD/V T 28,57±1,459 29,22±1,483 P=0,561 

O2 ekvivalent  36,93±0,7512 32,36±1,272 P=0,0006 

CO2 ekvivalent  34,49±0,6572 35,87±1,046 P=0,0908 

∆SpO2 (%) 2,2±0,3084 6,8±0,4888 P<0,0001 

 

Tabulka č.2. Základní m ěřené parametry v okamžiku ukon čení 
zát ěže. 6-MWT: šestiminutový test ch ůzí, TFmax: maximální 
tepová frekvence, VO 2max: maximální spot řeba kyslíku, RER: 
poměr VCO 2/VO2, O 2puls: spot řeba kyslíku vztažená na tepovou 
frekvenci, VEmax: maximální minutová ventilace, V T: dechový 
objem, V D/V T: pom ěr mrtvého prostoru k dechovému objemu, O 2 
ekvivalent: minutová ventilace vztažená ke spot řebě kyslíku, 
CO2 ekvivalent: minutová ventilace vztažená k výdeji o xidu 
uhli čitého, ∆SpO2: zm ěna saturace krve kyslíkem. 
 

 

 

V pr ůběhu 6-MWT i ergometrie bylo dosaženo stejné vrcholov é 

spot řeby kyslíku (51,22, 95%CI -25,41 až 127,9, p = 0,17 65), i 
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když trend vzestupu se v pr ůběhu obou test ů lišil. P ři 

ergometrii bylo maxima VO 2 dosaženo v poslední minut ě testu, 

zatímco v pr ůběhu 6-MWT se hodnota VO 2 pohybovala okolo 

maximálních dosažených hodnot od druhé minuty testu . I když 

trend vzestupu VCO 2 se v rámci jednotlivých zát ěžových test ů 

nelišil od trend ů spot řeby kyslíku, peakVCO 2 byla p ři 6-MWT 

signifikantn ě menší (-93,22, 95%CI: -185,5 až -0,9523, p = 

0,0479). Pakliže však byl VCO 2 vztažen na minutovou ventilaci 

(VCO2/V E) nebyl mezi ob ěma testy statisticky významný rozdíl  

(-0,4050, 95% CI -1,476 až 0,6665, p = 0,4331). 

Při srovnání ventila čních parametr ů v pr ůběhu zát ěže se 

ukázalo, že maximální dosažený dechový objem byl na víc ve 

srovnání s ergometrií signifikantn ě nižší v pr ůběhu 6-MWT  

(-0,1706, 95%CI: -0,2474 až -0,09383, p = 0,0003) ( obr. č.28). 
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Obr. č.28. Srovnání maximálního dechového objemu p ři 6-MWT a 
ergometrii. Legenda: V T – dechový objem, 6-MWT – šestiminutový 
test ch ůzí, n = 20, p = 0,0003.  
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Vzhledem k tomu, že kompenzace dechovou frekvencí n ebyla 

úplná, byl rovn ěž prokazatelný rozdíl v maximální minutové 

ventilaci mezi ob ěma testy (-3,825, 95%CI: -6,577 až -1,073, p 

= 0,0097) (obr. č.29). 
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Obr. č.29. Srovnání maximální minutové ventilace p ři 6-MWT a 
ergometrii. Legenda: V E – minutová ventilace, 6-MWT – 
šestiminutový test ch ůzí, n = 20, p = 0,0097. 
 

Srovnáním hodnot maximální inspira ční vitální kapacity 

(použité pro odhad zm ěny RV) p řed koncem obou test ů, které 

v p řípad ě ergometrie nebyly m ěřeny nutn ě v šesté minut ě, 

protože ergometrie byla n ěkterými pacienty tolerována kratší 

dobu, než 6 minut, byla pr ůměrná IVC p ři 6-MWT signifikantn ě 

nižší (-0,4544, 95%CI: -0,5729 až -0,3360, p < 0,00 01) 

(obr. č.30). 
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Obr. č.30. Srovnání maximální IVC p řed ukon čením 6-MWT a 
ergometrie. Legenda: IVC – inspira ční vitální kapacita, 6-MWT 
– šestiminutový test ch ůzí, n = 20, p < 0,0001. 
 

Maximální pokles inspira ční vitální kapacity oproti výchozí 

hodnot ě p řed 6-MWT a ergometrií vyjád řený v procentech se mezi 

oběma testy rovn ěž signifikantn ě lišil a byl významn ější p ři 

testu ch ůzí (-12,89, 95%CI: -17,50 až -8,274, p < 0,0001).  

6-MWT byl ve srovnání s ergometrií rovn ěž provázen významným 

poklesem saturace krve kyslíkem (-4,556, 95% CI -5, 378 až -

3,734, p < 0,0001) (obr. č.31). Pro 6-MWT byla navíc prokázána 

t ěsná korelace mezi poklesem IVC a SpO 2 (r = 0,5405, p = 

0,0206). 
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Obr. č.31. Srovnání maximálního poklesu SpO 2 p řed ukon čením 6-
MWT a ergometrie. Legenda: SpO 2 – saturace hemoglobinu 
kyslíkem, 6-MWT – šestiminutový test ch ůzí, n = 20, p < 
0,0001. 
 

Pro porovnání dynamiky zm ěn popisovaných parametr ů byl 

posuzován rozdíl jejich pr ůměr ů ve dvouminutových intervalech 

v pr ůběhu obou test ů s použitím testu dvojcestné ANOVY. Pr ůběh 

vzestupu dechového objemu se v pr ůběhu obou test ů lišil, i 

když u obou test ů dosáhl maxima p řed ukon čením zát ěže. 

V pr ůběhu 6-MWT dosáhl V T maxima ve druhé minut ě testu, zatímco 

v pr ůběhu ergometrie až ve čtvrté minut ě (obr. č.32). Minutová 

ventilace (V E) vykazovala v pr ůběhu každého testu zcela odlišný 

pr ůběh, zatímco v pr ůběhu ergometrie stoupala tém ěř lineárn ě, 

v pr ůběhu 6-MWT dochází k nejv ětšímu vzestupu do druhé minuty 

testu a následné zvýšení je již nepatrné. Rozdíly p r ůměr ů 

hodnot byly mezi testy významné (p = 0,0004).  
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Obr. č.32. Srovnání minutové ventilace v pr ůběhu 6-MWT a 
ergometrie. Legenda: V E – minutová ventilace, 6-MWT – 
šestiminutový test ch ůzí, n = 11, p = 0,0004. 
 

V pr ůběhu testu byl opakovan ě provád ěn manévr IVC pro odhad 

změny reziduálního objemu v pr ůběhu zát ěže. Rozdíl hodnot IVC 

se p řed za čátkem obou test ů významn ě nelišil, což byl jeden z 

předpoklad ů pro zahájení testu (0,06222, 95%CI: -0,2137 až 

0,3382, p = 0,6403). V pr ůběhu ergometrie klesala IVC 

prakticky lineárním zp ůsobem, zatímco v pr ůběhu 6-MWT došlo 

k nejvýrazn ějšímu poklesu v druhé minut ě testu a dále se IVC 

měnila jen velmi málo (obr. č.33). Pr ůměry hodnot IVC b ěhem 

zát ěže se mezi sebou významn ě lišily, p = 0,0006.  
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Obr. č.33. Srovnání IVC v pr ůběhu 6-MWT a ergometrie. 
Legenda: IVC – inspira ční vitální kapacita, 6-MWT – 
šestiminutový test ch ůzí, n = 11, p = 0,0006. 
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5. Diskuse 
 

Výsledky provedené studie potvrzují p ředpoklady vycházející 

z úvodu této práce: tolerance fyzické zát ěže u pacient ů 

s CHOPN je omezena a odpov ěď na 6 minutový test ch ůzí (6-MWT) 

a bicykloergometrii je rozdílná. Ventila ční i metabolické 

parametry se m ění rychleji v pr ůběhu 6-MWT, kdy záhy dosahují 

maximálních hodnot a pak se po zbytek testu významn ě nemění.  

Tato studie je první, která hodnotila dynamické zm ěny 

mechaniky dýchání v pr ůběhu ch ůze a mohla tedy ukázat, že 6-

MWT je doprovázen v ětší dynamickou hyperinflací a tudíž 

výrazn ějším omezením dechového objemu a minutové ventilace . 

Přinejmenším stejný význam má rozdílná dynamika zm ěn mechaniky 

dýchání, a tudíž i omezení minutové ventilace v pr ůběhu 

ergometrie a 6-MWT. 6-MWT a bicykloergometrie mají vztah 

k rozdílným ventila čním parametr ům. Korelují-li n ěkteré 

ventila ční parametry s ob ěma typy fyzické zát ěže, t ěsnost 

vztahu je v tom p řípad ě rozdílná.  

Omezení tolerance fyzické zát ěže, spolu s dušností, kterou 

pacienti s CHOPN v pr ůběhu zát ěže samotné poci ťují, za číná být 

chápána jako hlavní p říznak této pozvolna progredující nemoci 

(van Stel et al. 2001). Vzhledem k tomu, že u pr ůměrného 

člov ěka funk ční kapacita plic p řevyšuje denní pot řebu 

ventilace, dostaví se zmín ěné p říznaky nemoci obvykle v dob ě, 

kdy jsou již ventila ční parametry zna čně omezeny.  



 68 

Tyto nálezy mohou mít význam pro diagnostiku i moni torování 

lé čby CHOPN, které se dosud opírají o m ěření a hodnocení 

dynamických ventila čních parametr ů, zvlášt ě pak o usilovn ě 

vydechnutý objem vzduchu v první vte řin ě výdechu (FEV 1) (Celli 

et al. 2004a). Tento parametr má nespornou výhodu š iroké 

dostupnosti a je tudíž bezpochyby velmi užite čným p ři 

screeningovém vyhledávání nemocných. Zna čné pochybnosti však 

existují o užite čnosti a validit ě FEV 1 jako parametru k 

monitorování lé čby CHOPN, zvlášt ě proto, že jeho vztah ke 

stupni dušnosti a toleranci fyzické zát ěže je velmi slabý, 

pokud v ůbec n ějaký (Bestall et al. 1999). Navíc akutní zm ěna 

FEV1 po farmakologické intervenci neodráží dlouhodobý e fekt 

podaného léku (Casaburi et al. 2002; O'Donnell et a l. 2004).  

 

5.1. Výb ěr pacient ů 

 

Všichni pacienti za řazení do této studie byli postupn ě vybráni 

z t ěch, kte ří vstoupili do programu ambulantní plicní 

rehabilitace na Pneumologické klinice 1. LF UK a Fa kultní 

Thomayerovy nemocnice s poliklinikou. Pacienti tudí ž 

podstoupili 6-MWT n ěkolikrát v minulosti v rámci pravidelného 

sledování a hodnocení efektu podávané lé čby, v četn ě plicní 

rehabilitace. Vzhledem k tomu, že jsme uspokojivou  

reprodukovatelnost 6-MWT prokázali od t řetího provedení testu, 

nemuseli pacienti b ěhem popisované studie podstupovat tento 
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test opakovan ě. Výb ěr pacient ů byl náhodný a umožnil tak 

získat nemocné s širokým rozp ětím tíže obstruk ční ventila ční 

poruchy. Ú čast našich pacient ů v programu ambulantní plicní 

rehabilitace, poskytované v rámci komplexní pé če o pacienty s 

CHOPN, však byla pravd ěpodobn ě d ůvodem relativn ě dobré funkce 

dýchacích sval ů a dosažení tém ěř normálních hodnot 6-MWD. 

Schopnost našich pacient ů zvládnout v ětší dechovou práci, než 

dokáží pacienti  neza řazení do rehabilita čních program ů, mohla 

ovlivnit námi sledovaný vztah mezi funkcí inspira čních sval ů a 

tolerancí fyzické zát ěže. Rehabilitace se již ovšem stala 

běžnou sou částí moderní lé čby CHOPN a je tedy nutné s ní 

počítat i p ři hodnocení vývoje této nemoci. P řesto, že se 

jednalo o skupinu pacient ů zvyklých nadstandardnímu 

monitorování jejich klinického stavu a efektu posky tované 

lé čby, nepoda řilo se od v ětšiny z nich získat souhlas 

k invazivn ějším metodám vyšet ření (nap ř. m ěření jícnových 

tlak ů balónkovou sondou), což znemož ňovalo použití n ěkterých 

vyšet řovacích postup ů (viz níže). 

 

5.2. Použitá metodika 

 

Ve studii byly použity standardní metodiky vyšet ření plicních 

funkcí i tolerance fyzické zát ěže. Jedinou odchylkou bylo 

použití IVC namísto IC k hodnocení zm ěn mechaniky dýchání 

v pr ůběhu zát ěžových test ů. Hlavním d ůvodem byl pom ěrn ě vysoký 
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rozptyl hodnot IC m ěřených za klidových podmínek. Vzhledem 

k tomu, že v ětšina pacient ů nedala souhlas k m ěření jícnových 

tlak ů balónkovou sondou, nebylo možno zjistit ovlivn ění objemu 

vzduchu v plicích na konci výdechu expira čním úsilím pacient ů 

a tedy zm ěřit IC spolehliv ě. Navíc omezená softwarová nabídka 

systému Oxycon Mobile činila ode čet a hodnocení IC relativn ě 

složitými. V našem uspo řádání se m ěření IVC ukázalo jako 

spolehliv ější, v pr ůběhu zát ěžových test ů nebyla ovšem 

hodnocena  zm ěna EELV, ale RV. P řesto, že m ěření IVC za 

použití standardní metodiky vyžadovalo náro čnější dechové 

manévry, nebyly jimi ovlivn ěny výsledky ergometre ani 6-MWT, 

které s p ředešlými testy vykazovaly uspokojivou 

reprodukovatelnost (r = 0,89). 

 

5.3. Respira ční odpov ěď na fyzickou zát ěž 

 

Bicyklová ergometrie je považována za standardní zp ůsob 

vyšet ření tolerance fyzické zát ěže, zejména proto, že je 

v pr ůběhu zát ěže možno sledovat a m ěřit řadu ventila čních, 

respira čních a metabolických parametr ů (ATS/ACCP Statement on 

Cardiopulmonary Exercise Testing 2003). Bicykloergo metrie je 

doporu čována pro vyšet řování patofyziologické odpov ědi na 

zát ěž u pacient ů s CHOPN, p řinejmenším z části pro možnost 

kontinuálního m ěření vztahu VO 2 a práce v pr ůběhu celého testu. 

V p řípad ě 6-MWT však není možno pracovní nálož p řesn ě měřit, 
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při čemž energetické nároky na tento test jsou p řevážn ě ur čeny 

t ělesnou hmotností a rychlostí ch ůze b ěhem testu (Palange et 

al. 2000). Vzhledem k tomu, že rychlost ch ůze je u v ětšiny 

pacient ů prakticky konstantní (Swerts, Mostert, and Wouters  

1990; Butland et al. 1982), je možno vyvodit, že pr acovní 

zát ěž je v pr ůběhu celého 6-MWT rovn ěž stejná (Troosters et 

al. 2002). Je pravd ěpodobné, že pacienti sami volí takovou 

rychlost, aby pracovní zát ěž s ní spojenou byli schopni 

vydržet požadovanou dobu testu (Turner et al. 2004) . 

Studie prokázala, že VO 2 dosahuje plateau ve t řetí minut ě testu 

chůzí, sv ědčící pro to, že konstantní VO 2 je specifickým rysem 

tohoto testu u v ětšiny pacient ů se st ředně t ěžkou až velmi 

t ěžkou formou CHOPN, kte ří jsou schopni dokon čit bez p řerušení 

6-MWT. Srovnání mezi 6-MWT a ergometrií ukázalo dos ažení 

prakticky identické vrcholové spot řeby kyslíku. Z toho lze 

usuzovat, že 6-MWT vytvá ří vysoké, i když ne maximální, 

metabolické nároky. VO 2 je, na rozdíl od ergometrie, v pr ůběhu 

testu ch ůzí ovlivn ěno v ětším množstvím svalové hmoty, která je 

do práce zapojena. Proto je VO 2, vztažená na množství pracující 

svalové hmoty, v pr ůběhu ch ůze p řibližn ě konstantní rychlostí 

menší (Miles, Critz, and Knowlton 1980; Troosters e t al. 

2002). Jsou-li však porovnávány 2 testy ch ůzí, 6-MWT a ch ůze 

s postupn ě se zvyšující rychlostí (ISWT, incremental shuttle 

walking test), je ve srovnání s 6-MWT VO 2 v pr ůběhu ISWT 

významn ě vyšší (Onorati et al. 2003). Tento fakt m ůže 

vysv ětlovat, pro č jsou pacienti v pr ůběhu 6-MWT schopni udržet 
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VO2, která odpovídá vrcholové spot řebě O 2 dosažené p ři 

ergometrii.  

V sou časné práci bylo ve shod ě s publikovanými údaji zjišt ěno, 

že test ch ůzí je ve srovnání s ergometrií doprovázen menším 

výdejem oxidu uhli čitého a nižší minutovou ventilací. 

V publikované literatu ře bylo doposud omezení VCO 2 vysv ětlováno 

nižšími hladinami laktátu v arteriální krvi p ři menší svalové 

práci v pr ůběhu test ů ch ůzí (Baarends et al. 1998; Palange et 

al. 2000). Tento argument je podpo řen nižším pom ěrem výdeje 

oxidu uhli čitého ke spot řebě kyslíku (RER). P ři testu ch ůzí 

nedosahuje RER hodnoty 1,0, z čehož lze nep římo usuzovat na 

absenci laktátové acidózy a tudíž i nutnosti její v entila ční 

kompenzace. Na druhou stranu, snížení výdeje oxidu uhli čitého 

je úm ěrné úrovni minutové ventilace, což je patrné z hodn ot 

ventila čního ekvivalentu pro CO 2, který se mezi ob ěma typy 

zát ěžových test ů neliší. P řesto, že nároky na ventilaci jsou 

v pr ůběhu testu ch ůzí vyšší, z řejm ě vlivem v ětší dysbalance 

ventilace/perfuze a následnému zhoršení okysli čení krve, pro 

což sv ědčí vyšší pom ěr V D/V T (Troosters et al. 2002), je 

maximální minutová ventilace v pr ůběhu ch ůze nižší. Výsledky 

této studie ukazují (jak je samostatn ě diskutováno níže), že V E 

je však na rozdíl od ergometrie v pr ůběhu 6-MWT více 

limitována dynamickou hyperinflací. Je proto možné se 

domnívat, že omezení V E je pro limitaci VCO 2 hlavní 

determinantou. 
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Je-li 6-MWT provád ěn za standardních podmínek, je velmi 

pravd ěpodobné, že p ředstavuje maximální fyzický výkon pacient ů 

s CHOPN, který jsou  schopni udržet po dobu šesti m inut (Casas 

et al. 2005). P řesto, že vzdálenost dosažená pacientem 

v pr ůběhu 6-MWT úzce souvisí s vrcholovou VO 2, každý z t ěchto 

parametr ů závisí na odlišných prom ěnných. Zatímco 6-MWD je 

v úzkém vztahu p ředevším ke stupni plicní hyperinflace, VO 2 je 

více ur čen transportními charakteristikami kyslíku, jakými 

jsou DL CO a K CO, které p řinejmenším z části odráží nepom ěr 

ventilace a perfuze. Oba parametry jsou však výrazn ě ovlivn ěny 

maximální dosaženou minutovou ventilací v pr ůběhu testu 

samotného, což dokazuje význam minutové ventilace j ako 

limitujícího faktoru tolerance zát ěže ch ůzí u pacient ů s CHOPN 

(Neder et al. 2000). 

 

 

5.2. Ventila ční odpov ěď na fyzickou zát ěž 
 

Zát ěžová vyšet ření jsou v klinické praxi často aplikována 

k odhalení p ří čin námahové dušnosti a p řípadn ě hodnocení 

efektu podávané terapie (Blosser et al. 1995; Casab uri et al. 

2005; Martinez et al. 1997). A čkoliv zm ěna dušnosti po r ůzných 

lé čebných intervencích m ůže být z části vysv ětlena zm ěnou 

citlivosti k respira čním stimul ům (zm ěnou sklonu ventila ční 

odpov ědi), není pochyb o tom, že v ětší podíl hraje zm ěna 

mechaniky dýchání, zvlášt ě snížení stupn ě plicní hyperinflace 
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(O'Donnell, Revill, and Webb 2001). Vyšet ření ventila ční 

odpov ědi je v této souvislosti užite čnou metodou, která je 

schopna, zvlášt ě u pacient ů s CHOPN, odkrýt poruchy mechaniky 

dýchání v pr ůběhu fyzické zát ěže (Johnson et al. 1999a). 

V minulosti bylo prokázáno, že opakované m ěření IC v pr ůběhu 

ergometrie, dosud nejpoužívan ějšího testu fyzické zát ěže, 

dovoluje neinvazivní hodnocení mechaniky dýchání (b ez použití 

jícnové sondy k m ěření jícnových tlak ů) a hodnocení opera čních 

ventila čních parametr ů (O'Donnell, Lam, and Webb 1998). 

Vzhledem k tomu, že se podle publikovaných zpráv ho dnoty 

Peos max v pr ůběhu opakovaných manévr ů IC nem ění, je možné toto 

měření opakovan ě hodnotit v pr ůběhu fyzické zát ěže (Grimby, 

Bunn, and Mead 1968; Johnson et al. 1999b). Validit a 

opakovaného m ěření IC vychází z p ředpokladu, že TLC se 

v pr ůběhu krátkého časového úseku nem ění, a tudíž zm ěny hodnot 

IC pom ěrn ě v ěrn ě odrážejí dynamicky se m ěnící EELV (Stubbing 

et al. 1980; Yan, Kaminski, and Sliwinski 1997). Za  t ěchto 

okolností snižování IC znamená, že se V T dostává do polohy 

blíže k aktuální TLC a výše k alineární části k řivky 

závislosti tlaku na objemu respira čního systému, kde jsou 

inspira ční svaly zatíženy v ětším elastickým odporem.  

Ve shod ě s publikovanými studiemi (Palange et al. 2000; 

Troosters et al. 2002) byla zát ěž na ergometru doprovázena 

vzestupem V E u v ětšiny pacient ů. V T však v pr ůběhu ergometrie 

stoupal jen do čtvrté minuty testu a další vzestup V E byl 

způsoben kompenzatorním zvýšením dechové frekvence, kt eré však 
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nebylo adekvátní požadovanému rovnom ěrnému vzestupu V E. Na 

rozdíl od ergometrie stoupala v pr ůběhu 6-MWT V E jen do t řetí 

minuty testu. Vzestup dechové frekvence nebyl schop en 

kompenzovat omezení V T, který stoupá jen do druhé minuty, déle, 

než jednu následující minutu. V pr ůběhu obou test ů dochází 

k omezení nár ůstu V T, p ři čemž ve srovnání s ergometrií dosahuje 

při 6-MWT plateau signifikantn ě d říve. Omezení nár ůstu V T se 

odráží i ve významn ě v ětším omezení minutové ventilace 

v pr ůběhu 6-MWT. A čkoliv byl d říve vysv ětlován rozdíl 

v minutové ventilaci mezi ob ěma testy nižší hladinou laktátu 

v arteriální krvi a nižší VCO 2, významn ějším d ůvodem se zdá 

porucha mechaniky dýchání. 

Z d ůvod ů uvedených výše nebylo možné v pr ůběhu zát ěžových 

test ů hodnotit dynamické zm ěny EELV, ale RV. P ři hodnocení 

maximálních zm ěn IVC v poslední minut ě obou test ů je patrný 

výrazný rozdíl, kdy 6-MWT je doprovázen ve srovnání  

s ergometrií významn ějším poklesem IVC a tudíž vzestupem RV. 

Rozdíl mezi maximálními zm ěnami IVC sv ědčí pro vývoj 

výrazn ější dynamické plicní hyperinflace v pr ůběhu 6-MWT, než 

je tomu p ři ergometrii. Hodnocení dynamických zm ěn RV 

v pr ůběhu obou typ ů zát ěže bylo ztíženo faktem, že tolerance 

ergometrie byla relativn ě špatná a jen část pacient ů byla 

schopna absolvovat alespo ň šest minut testu. Proto byla 

k porovnání dynamiky zm ěn sledovaných parametr ů použita 

skupina 11 pacient ů, která byla schopna dokon čit oba testy. 

Srovnáním ventila čních parametr ů bylo ve shod ě s ostatními 
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autory prokázáno (Palange et al. 2000; Troosters et  al. 2002), 

že ke zm ěnám VT a V E dochází relativn ě časn ě po zahájení ch ůze, 

ale jejich rozsah je na rozdíl od ergometrie menší.  Podobná 

dynamika hodnot byla zaznamenána i pro opakovan ě měřenou IVC, 

která ve srovnání s ergometrií klesá v pr ůběhu ch ůze rychleji 

a její maximální zm ěna je výrazn ější. Dá se proto usuzovat, že 

výrazn ější omezení nár ůstu V T a V E v pr ůběhu 6-MWT je dáno 

významným nár ůstem dynamické hyperinflace, která je v ětší, než 

v p řípad ě ergometrie. Na základ ě výše uvedeného se domníváme, 

že v ětší nároky na V E v pr ůběhu 6-MWT vedou k v ětšímu 

expira čnímu úsilí, které má za následek výrazn ější posun EPP 

směrem do inspiria. Proto patrn ě dochází k časn ějšímu kolapsu 

periferních dýchacích cest v pr ůběhu výdechu a výrazn ějšímu 

nár ůstu RV.     

IVC se však v pr ůběhu zát ěže nem ění u všech pacient ů 

stejnom ěrn ě, u n ěkterých je pokles minimální, zatímco u jiných 

mohutný (O'Donnell, Revill, and Webb 2001). Zm ěna IVC p řitom u 

obou typ ů zát ěže koreluje se stupn ěm bronchiální obstrukce 

vyjád řeným poměrem FEV 1/IVC, který nep římo odráží rychlost 

vyprazd ňování vzduchu z plic. Podobné závislosti, nap ř. u 

maximální st řední výdechové rychlostí, byly prokázány i jinými 

autory. Na rozdíl od ergometrie, je rozsah zm ěny IVC v pr ůběhu 

6-MWT ve významné závislosti i na hodnot ě RV a K CO. Ukazuje se 

tudíž, že rozsah poklesu IVC je, p řinejmenším p ři ventila čně 

náro čnějším 6-MWT, závislá na rozsahu emfysematózních zm ěn 

plicní tkán ě (Marin et al. 2001). 
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V pr ůběhu ergometrie nebyla pozorována významná zm ěna saturace 

krve kyslíkem, zatímco 6-MWT zp ůsoboval signifikantní 

desaturaci (Mak et al. 1993; Poulain et al. 2003; T urner et 

al. 2004). Rozdíl mezi testy byl v maximálním pokle su SpO 2 

vysoce významný. Významná porucha saturace krve kys líkem byla 

opakovan ě prokázána již v minulosti a byla vysv ětlována 

významnou poruchou distribuce ventilace/perfuze v p r ůběhu 6-

MWT (Palange et al. 2000). Vzhledem k prokázanému v ztahu mezi 

maximální zm ěnou IVC a sou časným poklesem SpO 2 je zp ůsobena 

s velkou pravd ěpodobností též rychle stoupajícím RV. Hypoxemie 

je pak z řejm ě jednou z hlavních p ří čin enormn ě nar ůstajících 

nárok ů na V E v pr ůběhu 6-MWT.  

Opakovan ě bylo publikováno, že stupe ň dušnosti, který je, 

stejn ě jako v sou časné studii, udáván jako hlavní d ůvod 

ukon čení ergometrie, je ve vztahu ke statickým ventila čním 

parametr ům (Marin et al. 2001). A čkoliv n ěkte ří auto ři 

prokázali uspokojivou reprodukovatelnost vnímání du šnosti p ři 

použití Borgovy škály, není to pravidelným zjišt ěním. 

Variabilita vnímání dušnosti v pr ůběhu obou zát ěžových test ů 

byla výrazná, vysv ětlující absenci korelace stupn ě dušnosti, 

hodnoceném podle VAS, s ventila čními i metabolickými 

parametry. Pr ůměrné hodnoty VAS se p řitom mezi ob ěma 

zát ěžovými testy významn ě nelišily.  
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6.Záv ěr 
 

Výsledky studie p řinesly n ěkolik zásadních zjišt ění: 

 

1.  Tolerance zát ěže je u pacient ů s CHOPN významn ě omezena, 

při čemž r ůzné typy zát ěže jsou tolerovány zna čně 

rozdíln ě. Hlavní limitací obou typ ů zát ěže však z ůstává 

nemožnost zvyšovat V T (a následn ě V E) v odpov ědi na 

zvýšený ventila ční drive doprovázející fyzickou zát ěž.  

2.  Limitace vzestupu V T (a následn ě V E) je ur čována stupn ěm 

plicní hyperinflace a její zm ěnou v pr ůběhu zát ěže 

samotné, která se dá p ři absenci náro čné p řístrojové 

techniky nep římo odhadovat podle hodnot IC nebo IVC. 

3.  6-MWT je na rozdíl od ergometrie doprovázen rychlej ším 

nár ůstem dynamické plicní hyperinflace, která je 

odpov ědná za významnou poruchu oxygenace. Proto lépe, 

než jiné testy tolerance fyzické zát ěže odráží schopnost 

běžných denních aktivit. 
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