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1

ÚVOD

Cílovou skupinou , na kterou jsem se v práci
s p olečným

let, jejichž
ve

celosvětově

on emocnění

povahu tohoto chronického

v širším kontextu,

onemocnění ,

které doprovází

po celý život. Záleží na mnoha endogenních a exogenních faktorech a

vlivech, jakým způ s obem a na kolik
Dle WHO je AB chronické
mnoho

7 až 17

pojímáno.

Bronch iální astma (dále pouze AB) je multifaktoriální
člověka

probandů stáří

bylo 20

znakem byla diagnóza asthma bron chiale v anamnéze. Proto

stručn osti představím

tak, jak je

zam ěřila,

buněk

průd ušk ové

a

změní

kvalitu a délku života .

zánětlivé onemocnění

bun ěčn ých působků .

dýchacích cest, v

převážně

obvykle provázeny rozsáhlou, ale

v noci a

proměnlivou

se

zánět způsobuje průvodní

Chronický

reaktivity, které vede k opakovaným epizodám

dušnosti, tlaku na hrudi a kašle ,

němž

časně

pískotů při

účastní

zvýšení
dýchání,

nad ránem . Tyto stavy jsou

obstrukcí , která je

často

reverzibilní

(GINA,2003).
Pro

porozum ě ní

samotnému charakteru

onemocnění,

jako obtíže, které lidi s AB limitují až hendikepují, i
možné faktory vedoucí k manifestaci
Vnitřní

symptomatologii, projevující se

potřebám těchto

lidí, je

třeba

znát

onemocnění.

rizikové faktory zahrnují genetickou predispozici ke vzniku a rozvoji astmatu

nebo atopie, hyperreaktivitu dýchacích cest, pohlaví a rasu. Zevní rizikové faktory
zahrnují zej ména expozici

alergenům

a bakteriální infekce, výživu, tabákový

a profesním senzibilizujícím látkám, virové
kouř,

socioekonomický stav a velikost rodiny .

Expozice ale rgenům , a respirační (virové) infekce jsou hlavními faktory odpovědným i
za exacerbace astmatu a perzistujících

příznaků

(Puddu , Buyingana, Tafforeau,

2003, 165, Courtney et al., 2005 , 1959 -1968).
Náhled na pacienta s AB z pohledu fyzioterapie je komplexní.
pouze na

resp ira č n í

symptomatologii, ale i na

úroveň

Nezaměřujeme

se

psychických a kognitivních

funkcí, socioekono mické vlivy, stav pohybového aparátu jedince a

samozřejmě

jeho

závěry

své

individualitu a jedineč nost.
V návaznosti na holistické pojetí
baka lá řské

přístupu

práce Vybrané kapitoly z

k lidem s AB bych shrnula

inhalační

terapie, která

představuje

východisko

této práce.
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Cílem práce byl

přehled některých

in hal a ční

specifik
(přístroje,

z hlediska techn ického vybavení

terapie (nadále již pouze IT)

farmaka), psychologický dopad na

často časově náročn é

pacienta, který je podroben této

terapii (frekvence, trvání),
(respirační

vztah IT k dalším technikám užívaným v plicní rehabilitaci
rozt ří dě ní

IT podle metod inhalace, podle

cestou a zejména podle

účelu

léčivých přípravků

a cíle inhalace, v neposlední

fyzioterapii),

užívaných

řadě

inhalační

konfrontace klinické

praxe s výše uvedeným.
V diskusi

ba kalářské

práce jsem shrnula,

inhaluje, specifika , daná
terapii. Dále krite ria

jedinečností

výběru

pacienta, která

vhodného

účelem

za jakým

inhalačního

pozitivně či negativně ovlivňují

systému po technické stránce. Ze

studií jsem vyvodila, že IT, zejména v kombinaci s
pouze RFT), zvyšuje kvalitu života chronicky

se inhaluje a co se

respirační

respiračně

nynějška

terapií (od

oslabených

pacientů. Přesto,

jak vyp lývá ze studi í i z vlastní zkušenosti, nebyly možnosti IT zcela využity a
vyče rp á ny.

Veliké rezervy

v prvé

řadě

individuálně přistupovat.

ke kterému nelze než
tvoří

představuje

spo č ívá

v edukaci pacienta

(často

plně

samotný pacient, jeho osobnost,

Druhou zdaleka nevyužitou oblastí

RFT a plicní rehabilitace, tedy i úloha fyzioterapeuta. Je

fyzioterapeuta

již

pacient inhaluje

zřejmé,

nesprávně,

že role
protože

nebyl instruován) . Řešení plného fungování IT lze spatřovat ve fungování týmu
odbo rní ků , kte ří

společný

by usilovali o

respektovali své jedn otlivé kompetence,
\ jednotlivých

dl, dovedli mezi sebou komunikovat a
přesto měli

vzájemné dobré

o

č lán cí ch řetězce .

V magisterské práci, je teoretická

část věnována

se snahou odhadnout tíži dopadu tohoto
porovnání jednotlivých terapeutických
výc h odi s k ům

pro aplikaci na

českou

vhledu do

onemocnění

přístupů ,

celosvětové

p ůso ben í

vedením paní

v Lázních

primářky

jejich

průkaznosti

stručnému

a možným

populaci.

Luhačovice,

v

dětské

ozdravovně

části

této práce.

Miramonti pod

MUDr. Rydlové, jsem pracovala s vybranou skupinou

které prošly vstupním a výstupním spirometrickým
kineziologickým rozborem , který je
dotazník postihující kvalitu života
skupinovou individuální, kterou
pohybovou terapii,

problematiky

na populaci, dále

Z výše uvedeného vyplývá metodika, která byla použita v praktické
Běh em

povědomí

zaměřenou

opatřen

dětí

vyšetřením,

standardizovaným

fotodokumentací. Dále probandi vyplnili

a dospívajících s AS,

následně

dětí,

hodnotili,

konečně

denně

podstupovali IT

absolvovali skupinovou

na problematiku AS. Fyzickou specifickou aktivitu

8

a

i nh al a čn í

zaznamen ávali po každém
části

cvičení

Závěrem

úvodní

za ř íze ní ,

kde je možné sledovat

potřeby d ětí

je

třeba

ad olescen tů

a

či ne úspěšnost

a

v

podobě

programu. Své subjektivní pocity

Borgovy škály dušnosti.

poukázat na výhodu pobytu v
děti

prostředí

silné socioekonomické vlivy na
vedlo k zamyšlení nad

rozšířen í

a

zp ůsob lé čby postačující

zefe kti vně ní

(dětí, adolescentů

úspěšnost

současnou

úlohou

nad možnostmi lázeňství a splněním očekávání , které tento

plicní rehabilitace (a dále už pouze PRHB)

zda je tento

lázeňském léčebném

i mimo terap ii a lépe pochopit jejich osobnost,

postřehnout

terapie. Dále toto

lázeň s kých p obytů ,
čl án e k

ukončení

terapii zhodnotili po

přináší. Konečně

také k otázce,

a pokud není, jaké existují jiné možnosti

holistického pojetí chronicky

respiračně znevýhodněných

lidí

i d ospělýc h lidí).
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2

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
MQOl

Dotazn ík Adolescent Asthma Quality of Life
Questionnaire

A8
AC8T

Asthma bronchiale

AD

Autogenní drenáž

AIDS (Acq ui red Immunodeficiency
Synd rome)

Syndrom získaného imunitního selhání

BA - pMDI

Dechem aktivovaný MDI

BEl

Dechem aktivovaný MOl

BMI (Body Massl index)

Index

SPT

Sronchoprovokaqční

CFC

Fluorovaný uhlohydrát

C02

Oxid

DA

Dávkový aerosol

DC

Dýchací cesty

DC D

Dolní cesty dýchací

OPI

Dry powder inhaler,

EIA (Exercice Induced Asthma)

AS provokované

FeNO

Nitrid oxid

FEV

Usilovně

FEV1

Usilovně

FVC

Usilovný výdech vitální kapacity

GERD

Refluxní choroba jícnu

HCD

Horní cesty dýchací

HFA

Hydrofluroalkan

HRQOl

Kvalita života

HSSP

Hluboká

CHOPN (COPD)

Chronická

obstrukční

IFR (Inspiratory Flow Rate)

Inspirační

dechová rychlost

IN

Inhalační

nástavec

IT

Inhalační

terapie

lASA

dlouhodobě působících

lAQ

Dotazník Life Activities Questionnaire for
Childhood Ashma

MAD

Modifikovaná autogenní drenáž

MOl (pMDI)

Metered dose inhaler (či pressured metered
dose inhaler), tedy o předem připravené

Aktivní cyklus dechových technik

tělesné

hmotnosti
test

uhličitý

čili

o práškové inhalátory,

tělesnou zátěží

vydechnutý objem vzduchu z plic

vydechnutý objem vzduchu z plic za
1sekundu Uednovteřinovávitálníkapoacita)

ovlivněnou

stabilizační

zdravotním stavem

systém

páteře

pliclní nemoc

betamimetika
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dozované inhalátory,
tlaku

eventuelně

využívající

MEF

Maximálnl výdechová rychlost

MMAD

Mass median aerodynamic diameter,
představuje průměr sférického tělesa, jež má
stejné aerodynamické vlastnosti jako částice
průměrné hmoty aerosolu

MT

Měkké

NIVS (Nonl Invasive Ventilatory Support)

Neinvazivn í plicn í ventilačn í pod pora

NPPV

Neinvazivní pozitivní

OPLDC

Orofaryngeální dýchací cesty

PC

Počítač

PEF

Maximální rychlost vzduchu dosažená při
výdechu započatého z úrovně maximální
plicní inflace

PEP (Positive Expiratory Pressure)

Pozitivn [ výdechový

přetlak

PEPO (positive Expiratory Pressure Device) Pozitivní výdechový

přetlak

PIF

techniky

Inhalační

přetlaková

ventilace

- flutter

rychlost vdechovaného proudu

vzduchu
inspirační

PIFR

Vrcholová

PIR

Postizometrická relaxace

PRH B

Plicní rehabilitace

OoL

Kvalita života

OoLO

Dotazník týkající se kvalita života

RFT

Respiračn í

rhDNA

Rekombinovaná lidská DNAsa

SCG

Kromoglikát sodný

S02

Oxid

TRP

Trigger point

VAS (visual analogue score)

Subjektivní hodnocení dušnosti (Borgova
škála)

VC

Vitáln í kapacita

WHO (World Health Organization)

Světová

rychlost

fyzioterapie

siřičitý

zdravotnická organizace
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3

CílE A HYPOTÉZY

Práce je

zaměřena

prostředn i ctv ím

na problematiku IT v komplexním pohledu terapie

dětí

studií probíhajících vevropských i mimoevropských zemích .Tyto

práce mapují rizikovou cílovou populaci , faktory

přisp ívající

ke vzniku

onemocnění,

psychologická, psychosociální, technická hlediska terapie a z nich vycházející
grantové stud ie, jejichž
on emocn ě ní

Na

zá kl adě

s AS,

vyústěním

jsou klin ické programy

pozitivně

různé

ovlivňující

a zlepšující kvalitu života lidí s astma.
výše uvedeného je

celoživotně re sp ira č ně
m ů že současná

konečný

cíl práce

zaměřen

na holistický pohled na

ohroženého člověka. Způsob prevence a terapie , který mu

fyzioterapie v kontextu celé medicíny nabídnout, aby byla dosažena

co největš í kvalita života. Zde je kladen největší důraz na dětskou školní a
dospívající popu laci, její
programů,

které v malém

potřeby

a východiska

měřítku přináší

rekondičních

a

srovnání s úzkým vzorkem

reedukačních

české dětské

populace a možností jejich aplikace v České republice .
Úkoly:
1.

Nastínění

pohledu na AS v širším kontextu a

světových

souvislostech .

2. Stru č ně seznámit s cha rakterem onemocnění, symptomatologií (obtíže, které

pacienta trápí), klasifikací

\ 3. Zmínit terapii

on emocnění.

onemocnění

(farmakoterapie, psychoterapie, sociální terapie,

pohybová terapie a kinezioterapie,

4.

Vytvoře n í dotazníků

respirační

fyzioterapie,

inhalační

terapie).

mapujících oblast fyzické aktivity, socioekonomické stránky,

rodinného zázemí, osobnosti, compliance a rizikových

faktorů .

5. Prostřed n ictv ím dotazníku, kineziologického rozboru, subjektivního hodnocení

pohybového programu a
měření

a

sběr u

přínosu inhalační

terapie, objektivního spirometrického

anamnestických dat statisticky vyhodnotit, co vše

může

IT ovlivnit

u dětí 7 - 17 let.
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4
4.1

P ŘEHL ED POZNATKŮ
Obecná fakta o on emocnění, ze které vychází fyzioterapeutické
a možná interdisciplinární spolupráce.
4. 1.1

V této

části

Bronchiální astma v

bych ráda

zodpověděla

p ůso ben í

celosvětovém m ěřítku

tyto otázky: Kolika lidí se toto

onemocnění

týká

v růz nýc h zemích s různou životní úrovní? Jak moc je tato nemoc zatěžující
z hlediska výše finan čních prostředků, které se vyčerpají při terapii? Jaké možnosti
vývoje

přináší

budoucnost?

Prevalence se velice různí v jednotlivých státech s různou životní úrovní; tento
fenomén lze
odlišně

přičíst

i dosud nedokonalému screeningu ,

dotazníkům,

které mohou být

chápány v r ů zných kulturních oblastech a také nejednotnosti v klasifikaci a

diagnostice tohoto

jasně

Ze všech studií
s AS na celém

on e m oc ně ní.

světě

vyplývá, že prevalence astmatu

celosvětově

Počet

roste.

lidí

se pohybuje mezi 100 až 150 miliony (WHO, 2000). Nejvyšší

prevalence
je na Novém Zélandu , ve Velké Británii, v Austrálii , v USA, v
reg istrováno 7,5 %
narůstá

d ospělých

s diagnózou AB a 11, 8%

dětí,

Kanadě .

jejich

V USA je

počet

neustále

(Asthma in Maryland, 2003, Asthma Guidelines for Children and Adults,

2006). V Belgii se udává 4,1% až 32,1% malých

dětí

s AB,

adolescentů

s AB mezi

2,6 až 32 ,2 %. Ve Švýca rsku 8% (Asthme bronchiale aigue, 2000) , v Německu trpí
AS 4 miliony lidí. V západ ní

Evropě

se

počet astmatiků

zdvojnásobil za posledních

deset let. V Japonsku se uvádí 7% lidí s AB . Tento zdravotní problém není omezen
pouze na

vyspělé

méně vys p ě lých

kolem 20 - 30%,

státy; variabilita výskytu AB v rozvojových zemích , nebo zemích

je široká. V Indii 15 - 20
Keňa

Alarmuj ící tendence v

milionů,

Nová Guinea O, státy jižní Ameriky

20% (WHO, 2000).
nárůstu

zejména v

dětské

populaci nejsou

ojedinělé,

studie

probě hn uvš í v ČR (Kopřiva, 2006, 80 - 90) přicházejí s obdobnými závěry nárůstu

prevalence alergické rýmy a atopické dermatitidy; i zde je možno sledovat
celosvětový trend (Schmiedbergerová, 2005, 174 - 183). Jiné zdroje (Špičák, 2000,

175)

hovo ří

o zvýšení prevalence alergie od r. 1996 z 16,9% na 24,7%, alergické

rýmy z 5,7% na 13 - 15% a AB z 3,8 na 6,7%. V

české

populaci se

obecně

uvádí

prevale nce 10 - 15%.
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celosvětově

Morbidita se pohybuje
vyspělýc h

u

dětské

i

dosp ělé

populace kolem 4%. Ve

státech Evropy se morbidita pohybuje kolem 4 - 8% (Valehrachová, 2004,

Guerra, 2005, 5 - 6) .
dítětem,

Náklady rodiny s
přijmu

rodíny. 1/3

dětí

které trpí AB, se pohybují kolem 5,5 - 14,5% z celkového
počet

s AB chybí významný

hodin ve škole z důvodů této

nemoci. Ve studii týkající se severských zemí Evropy bylo
náklady na hospitalizaci se týkají malých
2x

častějš í

dětí

efektivnosti zdravotní

finančních prostředků

péče

a strategie

že nejvyšší

do 2 let, jejich hospitalizace jsou také

než u dětí do 5 let, jejichž hospitalizace je

6-14 lety. Výše vynaložených

zjištěno,

léčby

opět

se

4x

opět

častější

než u dětí mezi

velice odlišují - záleží na

AB jednotlivých

států

(Kocevar,

2006,1680 - 1684). V USA se ročně vydá 6 bilionů $, ve Velké Británii 1,8 bilionu$,
v Austrál ii 450
ná kl a dů

$.

Celosvětové

náklady související s AB jsou vyšší než

součet

na tuberkulosu a AIDS (WHO, 2000) .

Závěrem
věku

mil ionů

této kapitoly lze

se stále

hovoří

2003, 39 - 43).

odpovědět

jako o

On em ocnění

vyspělých

řeč

F inanční prostředky

cel osvětovou

zpočátku vytyčené.

nejčastějším dětském onemocnění

v zemích
níže.

na otázky

°

AB v dětském

(Krone , Klingner, Ely,

AB se dotýká statisticky velice

početné

i rozvojových, což souvisí s charakterem nemoci, o

populace

němž

vynakládáné v souvislosti s AB jsou vysoké,

bude

zatěžují

ekonomiku, zdravotnictví jednotlivých států i rodiny. Z výše uvedeného

a z negativní ho vývoje prevalence AB je patrné, že v budoucnosti se tento problém
ještě

zvýrazní a více zatíží jak ekonomiku,

tak další oblasti s ní související (Van

Ganse, 2006, 140 - 147).

4.1.2
Ve

Charakteristika

str učnosti

se patologie dýchacích cest (DC) u AB projevuje hypertrofií hladkých

svalů bro nchů,

tvorbou

o ne mocnění

hlenu),

hyperplazií hlenových a pohárkových buněk bronchů (zvýšenou
přestavbou

epitelu

bronchů

(fibróza

subepiteliální,

ložisková

deskvamace epitelu) a zánětlivou infiltrací bronchů nejvíce Th2 Iymfocyty a eosinofily
(Asthma bronchiale u dětí, 2003, Jenkins et al., 2003, 32 - 41).
O becně

je AS považováno za nemoc s dobrou prognózou,

upozo rňuje
o nemoc nění,

na vznik ireverzibilní obstrukce DC po

přesto

určité

se

době

čím

dál více

trvání tohoto

poslední studie (Vonk, 2003 , 322 - 327) prokazují zvýšenou

četnost
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astmatiků,

to hoto nálezu a symptomatologii podobnou CHOPN (COPD) u 16%
jejichž

počáte č ní

stav odpovídal FEV1 < 80%.

4. 1.2.1

Symptomatol ogie AB a další související poruchy
poměrně

Symptomatologie je

nut ně

s pískoty musí mít

pestrá: hvízdavé dýchá ní (ovšem ne každé

astma), kašel ,

větš inou

dítě

nadproduktivní. V diferenciální

diagnostice je nutné odlišit tzv. habituální kašel (de Jongste, Shields, 2003, 998 1003), ne vždy koreluje závažnost kašle se závažností AB (Fitzerald, Kozlowska ,
2006, 21 - 25), pocit
jiné

příč iny

t ísn ě , sevřenosti

hrud níku a krátký dech, i zde je nutné

obtíží, dušnost neprovokovaná alergeny se vyskytuje

nejčastěji

vyloučit

mezi 1 -

3. ranní hodnou , či ráno hned po probuzení (van Asperen , 2006, 26 - 30) .
Vnitřní

4.1.2.2

pře d evší m

Jedná se

fa ktory
obecně

o genetickou predispozici ,

bylo mnoha stud iemi

potvrzeno , že u matek s AB je daleko vyšší riziko, že jejich potomek bude mít AB
také, taktéž jiné studie toto riziko uvádějí i u otců nebo obou rodičů astmat i ků.
Další

vědecké

práce (Gem , Lemanske, Busse, 1999, 825 - 835) poukazují na

spojitost AB s atopií , která je

polygenně autozomálně recesivně dědičná

(geny 5. a

11. chromozom u, či ch romozomy 11, 12, 13).

K vnitřním

faktorům

je běžně řazen věk , pohlaví a rasová příslušnost (Paediatric

Asthma Adm ission Rate , 2004, 1 - 3). Astma
říc i ,

že každý

věk

hrají

větší

respirační

věku

se setkáváme

úlohu

horší reakcí na

častěji

léčbu

manifestuje v raném
rokem života je AB

u dlvek,

později

různá

s sebou nese

před

o ne m ocn ění

Obecně

dětství. Většina

u

přetrvává,

alergeny, v pozdním

se studie shodují, že

(64%) , v

proto v

nějaká

dětství

dospělém

nejčastěji

se AB

pubertě

dospělosti

rasová

se 2 - 5x
trpí AB

příslušnost

častěji

častěji

vyskytuje

ženy. Dosud

vykazovala vyšší riziko

je spíše spjaté se socioekonomickými vlivy (Klinnert et al., 2001,

e70). Zde stojí za

zmínění významně

sekcí (29%) oproti

dětem

st and ardně

V útlém

lze

studií poukazuje na fakt , že mezi 7. dnem a 7.

chlapců

žádná studie nedokázala, že by
AB,

věku

onemocnění.

věku,

tím s nealergickou formou AB, která se projevuje

a prognózou.

ča stěj ší

vypuknout v kterémkoli

specifika tohoto

infekce, ve školním
než

tento stav

může

nižší životní

rozeným

úro veň

i

přirozenou

úroveň

dětí

rozených

cestou v oblastech, kde lze

očekávat

vyšší výskyt prevalence AB u

zdravotní

péče .
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Dále s genetikou do

značné

časná

práce imunitního systému ,
v d ů sl edku

resp iračních

míry souvisí i samotná im unizace a schopnost jemné

infekcí

může

z měnám

vést ke

onemocnění.

která hraje roli v expresi

Iymfocytů

senzibilizace TH2

v imunitní reakci organismu,
může

Tento jev

krátce po porodu,

kořeny

mít své

už

v intrauteri nním vývoj i (Gern, Lemanske, Busse, 1999, 825 - 835) .
Zejména belgícké studie (Puddu, Bayingana, Tafforeau, 2003, 165) zkoumají vztah
Určitý

autonomního nervového systému s AB.

působen í m

dysbalanci spojenou s nevyváženým
Adrenergní sympaticus

působí bronchodilatačně,

bronchokonstrikč ně .

Za

určitých

může

dystonus

sympatiku

mít za následek
a parasympatiku .

okolností

blokace

sympatiku

vysoký dlouhodobý tonus parasympatiku mohou mít velký vliv na AS , také
jedinců

selektivní betablokátory vedou u predisponovaných
Na pomezí mezi

v nitřními

matky a ve velké

dítěte.

úroveň

Noxy,

závažnosti infekce apod .) i

mí ře,

nebo

např.

málo

k AS .

a zevními faktory stojí vlivy v perinatálním a postnatálním

období až do 1. roku života
pod cen ěn í p řízna ků,

působí

cholinergní parasympatikus

zda došlo k

mateřské

péče

pravděpodobně

infekčnímu onemocnění

do

(ve smyslu

psychický stav

tří týdnů

života a zda

se res pirační infekce, bakteriálního i virového původu , opakovaly, předurčují , zda
dojde k man ifestaci astmatu v školním

věku

(Klinnert et al., 2002, 792 - 798) . Ve

studiích (Anand , Stevenson, West, Pharoah , 2003 , 135 - 138), které toto zkoumaly
byly
třídy ,

vyl ouče ny

socioekonom ické vlivy

(děti

a vyšší

bílé rasy). Další zdroje potvrzují vztah mezi nízkou porodn í hmotností,

gestačním věkem ,

váze matky

neinvazivní plicní ventilací (NIV) a oxygenoterapií i

bě hem těhotenství

a

respiračními

Kercsmar, Redline, 2003, 570 - 576) . Pokud
malnutricí nebo se narodilo
k celkové ploše povrchu
n ormě .

U

tě chto dětí

faktorů m při dala
opět

střední

pocházely z úplných rodin

předčasně,

těla

dětí ,

na

infekce do dvou let života (Olivetti,

dítě

už

při

intrauterinním vývoji

je potvrzeno, že plocha plic je

menší než u

přírůstkem

jejichž vývoj i

trpělo

proporcionálně

gestační věk

odpovídají

se vyskytuje vyšší riziko vzniku astmatu , pokud se k těmto

genetická zátěž ze strany matky a negativní vliv prostředí, riziko se

navýšilo (Oddy, 2004 , 1531). Recentní

2003, 39 - 43) poukazují na kontakt

dětské

nacházejí na medicinském materiálu, což
imunitního systém u a

může dítě

vědecké

může

práce (Krone, Klinger, Ely,

pokožky s polyuretany, které se
vést k dysregulaci neonatálního

predisponovat k rozvoji

dětského

AS.
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4.1.2.3

Zevní faktory

Mezi zevní faktory
znečištění

patří

samozřejmě

zneč i ště ní

prostředí

n ejškodlivější

ovzduší sehrává významnou roli; mezi

výfukové pevné

částečky ,

zá n ětl i vou

které vyvolávají

ox ida ntů

Zejména

patří

naftové

reakci v parenchymu plic i

dýchacích cest; sekrece hlenu, kontrakce hladké svaloviny
Iymfo cytů

kouření.

a

průdušek,

exprese Th2

cytok i n ů, chemokinů, imunoglobulinů ,

a jejich senzibilizace, specifickými

(Pandya et al. , 2002, 103 - 112). Domácí prostředí výrazně ovlivňuje

predisponovaného jedince. Ovšem studie
p řekvapivé

výsledky. Ve všech se

jednotně

roztoči ,

tento fakt

potvrzuje negativní

přináší

pasivním i aktivním , které s sebou
Alergeny jako prach,

zohledňuj íc í

chemikálie, pyly,

přinesly poněkud

ovlivnění kouřením ,

zhoršení nemoci a její perzistenci.
plísně jednoznačně

nemoci i její manifestaci. Dokonce i plynový sporák

zhoršují

může negativně působit.

jejichž astma již bylo prokázané, ale probíhá subklinicky a

děti

průběh

U

dětí,

jsou bez medikace,

tyto všech ny vlivy zhoršují zdravotní stav a kvalitu života, snižují plicní funkci. U dívek
z rodin , kde se vyskytl pes

či kočka

a

přepokládalo

se, že dojte také ke zhoršení

plicní funkce jako u chlapců, však došlo ke zlepšení (Champman, Hadden, Perlin,
úroveň ovlivňuje

2003 , 175 - 189) . Socioekonomická

životní styl a také složení

stravy, což také m ůže pa tř'it k faktorům, které mohou ovlivnit vznik AB (Šuláková,
2005 , 230 - 234).
4.1.2.4

Souvislosti s dalšími

one mocněními

Studie (Ambra et al., 2003, 110 -

114) neprokázaly

s on emocně ním i srdce v dětském a adolescentním

věku .

přímou

souvislost AB

Je prokázaná souvislost

mezi AB a gastroezofageálním refluxem . Zejména v prvním roce po stanovení
diagnózy AB je zvýšené riziko refluxní choroby jícnu (GERD) (Turzínová, 2001) . U
astm atik ů

záchvatu.

trpí cích GERD může být toto onemocnění spouštěcím momentem
Spojitost

AB

s GERD

je

uváděná

diagnostikovaném v dospělosti bez atopie, s

nočními

zejména
záchvaty

v souvislosti
či při

s AB

zhoršení stavu

po terapii theofyli ny (Ruigoméz, 2005, 85 - 95 , Stbrdal, et al., 2005, 956 - 960) .
Naopak bylo prokázáno, že inguinální hernie není spjata s AB. Bylo však prokázáno,
že u lidí trpících inguinální hernií se

častěji

než v

běžné

populaci vyskytuje chronický

kašel (Ma, Yao - Hsu, Chiang, 2003, 275 - 277) .
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Spou štěč e

4.1.2.5
Mezi

(Triggery)

sp o u štěče onemocnění patří :

respira č ní

infekce

(zvláště

alergeny

( roztoče ,

virové) , dle j iných

zdrojů

pyly,

plísně , zvířecí

alergeny),

- surinfekce tracheobronchiální,

bakteriální sinusitidy a virové infekce z p ů sob e né influenzou, rhinovirem , respiračním
syncytiálním virem, dále

kuřáctví

aktivní i pasivní, fyzická námaha,

iritační

látky (S02,

N02, ozon, formald ehyd , další chem ikálie), klimatické podmínky (studený a suchý
vzduch) , gastroezofageální reflux, psychické vl ivy, farmaka (nesteroidní antiflogistika,
pacient ů

betablokátory) , nosní polypy u

s chronickými sinusitidami (Pohl, 2001, 234,

Kašák , Pohunek, Seberová, 2003).
Vnitrní faktory

Vnější

Genetická predispozice

Profesní senzibilizující látky

Atopie

Zevní alergeny (pyly, houby,

Hyperreaktivita dýchacích

Bytové a domácí alergeny

cest

alergeny

Pohlaví

Tabákový

Etnikum (souvi sí s životním

Znečištění prostředí

faktory

švábů,

,houby

plísně ,

kvasinky)

(roztoči, zvířecí

plísně

alergeny,

kvasinky)

kouř

(bytové a domovn í i zevní)

stylem
Parazitární infekce
Socioekonomický stav
Velikost rodiny
Výživa a léky
obezita

(Dutau, Bloch - Morot, Goyeau, 2006, 38 - 40)
S pouštěc í

prvky, či faktory

Re s pirační

přispívající

k perzistenci AB

infekce

Zevní alergeny (pyly , houby, plísně , kvasinky)
Bytové a domácí alergeny

(roztoči, zvířecí

alergeny, alergeny

švábů ,

houby

plísně

kvasinky)
Tabákový

k ouř

Znečištění prostředí

(bytové a domovní i zevní)
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Změny počasí

Oxidy síry
Potraviny, ad itiva a léky
Nevhodná těle sn á zátež a hyperventilace

4.1.3

Klasifikace AB, druhy AB, sta novení diagnózy

Nové postupy v diagnostice, jako neinvazivní
vydechovaném vzduchu , jako detekce
v budoucnu; v
zán ětl ivý ch

souča sné

d o bě

m ěře ní eicosanoidů

zánětlivýc h markerů,

a

cytokinů

ve

s jeví jako východisko

nelze takto diagnostikovat pro nízké množství

molekul (Tufvesson, Bjermer, 2006, 34 - 38). Jiné studie (Prasad,

Langford , Starlig, Ho, 2005, 167 - 173) se zabývaly detekcí vydechovaného nitrid
oxidů

(FeNO) jako ma rkeru

z án ětu;

ani tento test není vhodný,

neboť

nelze rozlišit

A8 a atopii.
K

určení

diagnózy vycházíme z dat získaných:

anamnestický
fyzikální

sběr

dat,

vyšetření,

funkční vyšetření

plic od 5 let,

inhal a ční provokační

vyšetření

test histaminem

sputa ,

alergenové kožní testy,
slizničn í

a laboratorní ,

rentgenologické

vyšetřen í

plic.

Mezi klasické screeningové metody stanovení funkce plic
průtok

- objem , která vypovídá o

počínající

míře

obstrukce v DC,

patří

elasticitě

stanovení

křivky

parenchymu DC a

obstrukci periferních DC. Z dlouhodobého hlediska lze vývoj nemoci

zkoumat sledován ím rychlosti poklesu FEV1, která se prohlubuje u pacientů
s vysokými dávkami
stupně

kortikosteroidů

(inhalačních

těžkého

AB nebo u pacie ntů kuřáků či bývalých kuřáků. Naproti tomu PEF, definovaná

jako maximální rychlost vzduchu dosažená
maximální plicní inflace, se nejeví
stupni

i perorálních), tedy u

zánětu

příliš

při

výdechu

senzitivní na

DC a jsou nutná opakovaná

měření

změnu

započatého

z

úrovně

kalibru DC, ale odpovídá

(Chlumský, Pokorná , 2002, 195 -

199, Chlumský, 2000, 2 - 9).
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Pozátěžové

AB (EIA) - se projevuje bronchospasmem

během

tělesné zátěži

a po

nejen astmati ků . V posledních letech se jeho výskyt zvýšil a to zejména u vrcholových

sportovců ,

zde se naskýtá

určitá

úvaha o možné souvislosti s dopingem , která

však nebyla prokázaná (Paditi, Silverman, 2003, 807 - 811). Projevuje se bronchospasmem, který nastupuje 5 až 10 min. po zahájení intenzivní
a zmizí za 60 až 90 min. po
charakteristické
(Máče k ,

refrakční

ukončen í

fyzické aktivity.

tělesné zátěže

Pozátěžové

AB je

dobou, po kterou se bronchospasmus nedá vyvolat

Smolíková , 2002 , 55 - 63, Pad iti, Silverman, 2003, 807 - 811) .

Profesní AB se pohybuje mezi 2 - 15% všeho AB , projevuje se až po expozici
patologické noxy, po níž se AB manifestuje. Po té je diagnostikováno
testem. Jedná se o kožní senzibilizaci a o
na laboratorní specifické,
přímo

reexp ozičn í

bronchoprovokační

simulované a

reexpozičním

testy (BPT), jež se

reexpoziční

testy,

dělí

prováděné

na pracovišti pacienta (Nicolson et al., 2005 , 290 - 299, Mapp, Boscetto,

Fabbri, 2005, 280 - 304 , Nakládalová, Fialová, 2000, 41 - 42).
Emoční či

psychické astma, kde sehrává významnou roli psychický stres

(rodičovské

tenze, školní stres, emoce, například bláznivý smích může vyvolat astmatický
záchvat), který může různě ovli v ňovat průběh nemoci, zejména subjektivní obtíže
(Puddu , Bayingana, Tafforeau, 2003, 100).
Tabulka Klasifikace tíže AB na

zákl adě

klinických

projevů před léčbou

(GINA, 2003,

Paediatric Asthma Clinical Practice Guidelines, 2002)
stupeň

1.

stupeň :

intermitentní

symptomy
Příznaky méně

než 1x

týdně

Krátké exacerbace
Noční příznaky

ne více než 2x za

měsíc

FEV1 nebo PEF nad 80% náležité hodnoty
2.

stupeň :

lehké perzistující

Příznaky častěji

než 1x

týdně,

ale ne

denně

Exacerbace mohou narušit aktivitu a spánek
Nočn í přiznaky

více než 2x za

měsíc

FEV1 nebo PEF nad 80% náležité hodnoty
FEV1 nebo PEF variabilita 20 až 30%
3. s tupe ň :

Přízna'ky denně

střed ně těžké

Exacerbace mohou narušit aktivitu a spánek

perzistující

Každodenní

potřeba

beta2 mimetik s krátkodobým

účinkem
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FEV1 nebo PEF 60 až 80 % náležité hodnoty
FEV1 nebo PEF variabilita nad 30%
4.

stupe ň:

těž ké

perzistuj íc í

Příznaky denně

Casté exacerbace
Casté noční pffz naky
FEV1 nebo PEF pod 60% náležité hodnoty
FEV1 nebo PEF variabilita nad 30%
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5
5.1

LÉČBAAB
Dietetika

Z pohledu fyzioterapie je dobré znát
pohybové prevenci bude

řeč

především

prevenci manifestace

onemocnění

o

níže. Základní fa rmakoterapie bude uvedena spolu

s inh a lačn í tera pií níže. Významnou roli hraje dietetika. Není

například

vhodné

podávat multivitaminovou substituci u kojenců. Časná multivitaminová suplementace
je asociova ná se zvýšen ím rizika AB u afroamerických
dětí

výluč ně

krmených

i pozdní

začlen ě ní

Naopak

za členění

umělou

kojeneckou
jíde ln íčku

pevné stravy do
mléčné

stravy do

dětí

výživou.

a potravinové alergie u
Určité

kojence (Zutavern, 2002, 185 - 189).

jídelníčku

předškolního

dítěte

protektivní efekt (Milner, 2004, 27 - 32, Wijga, 2003, 567 - 572),
chléb (Woods et al. , 2003, 414 - 421). Dále je
smě rn ic

přináší

riziko

třeba

stejně

má spíše
tak tmavý

postupovat dle dietologických

ve spolupráci se zku šeným alergologem (Karmaus et al., 2004, 725 - 726,

Duteau, Bloch - Morot, Goyeau, 2006, 38 - 40, McKeever, Britton, 2004, 725 - 729).
5.2

Oblasti vymezující p ůs obní fyzioterapeuta
5.2.1

Fyzioterapeutické hledisko -

Z poh led u fyzioterapie se jeví jako
pohybového aparátu a

klíčové

respiračního

klíčové

momenty

léč by

momenty v problematice

ústrojí,

tělesná

léčby

AB vztah

hmotnost, složení lidského

těla

a psychika pacienta.
Stav pohybového aparátu
respirace
kval itě

ovlivňuje zpětně

pohybu ,

tě l es né

ovlivňuje

funkci plic, kvalitu respirace a naopak, kvalita

stav pohybového aparátu . Proto je nutné se

zdatnosti a "pohybové

fyzi cká zd atnost, náhradní mechanismy
programy, decentrované držení

při

hygieně" při léčbě

AB,

věnovat

neboť

nízká

lokomoci, nekvalitní náhradní motorické

kořenových kloubů těla negativně ovlivňují

funkci

plic.
Tě lesn á

hmotnost souvisí s rizikem AB jak v

dětské

tak v

dospělé

populaci , zejména

u žen (Tantisira, Weiss , 2001, 64 - 74). S tělesnou hmotností úzce souvisí i stavba
těla

a jeho složen í, zda je pacient tak atrofický, že jeho svalstvo není schopné

zvládnout

běžno u zátěžovou

naopak je samo o

situaci a jeho

sobě přetížené

respirační

hmotností vlastního

svaly podléhají

únavě,

nebo

těla.
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Úloha psychiky hraje velice důležitou roli - na subjektivním hod nocení každého
pacienta závisí, zda považuje terapii za
vůb ec přistupuj e

úspěšnou ,

k léčbě. Všechny tyto momenty jsou nesmírně důležité při práci

terapeuta, je nutné s nimi operovat jak

při

ind ividuální fyzioterapii, kde volíme

techniky a terapeutické principy, nebo se
terapii, kde

jak hodnotí kvalitu života, ale

zohledňuj eme především

vě nujeme

RFT a IT, tak

fyzickou zdatnost a

emoční

při

různé

skupinové

stránku .

BMI, hmotnost a tě lesné složení

5.2.2

BMI (body mass index) je

nejčastěji

užívaný parametr

při

tělesné

posuzování

hmotnosti.
Při

posuzování hmotnosti a

tělesného

složen í Je nezbytné odlišit

dětskou

populaci a pohlaví. Mnoho studií se zabývá vztahem BMI a AB, jejich

a

dospělou

závěry

jsou

kontroverzní (Carmago et a!., 1999, 2582 - 2588). V souhrnu studie (Becket et a!.,
2001 , 2045 - 2050, Weiss, Sjore, 2001, 963 - 968) zabývající se

dospělou

poukazují na spojitost vyššího BMI a prevalence AB, tento vztah je
uváděn před e vší m

populací

opakovaně

u ženského pohlaví. Jiné studie poukazují na vyšší riziko (2 - 2,3

krát) vzniku AB jak u BMI rovn o

či

nižší jak 16 tak rovno

či

vyšší 30 (Celedon et al,

2001 , 1835 - 1840). Narušení glukózového metabolismu je spojeno s narušením
funkce plic (McKeever et a!., 2005, 546 - 556) . Studie

soustřeďující

dětskou

se na

a adolescentní populaci poukazuj í na fakt, že BMI není vhodným parametrem (Chinn,
2005 , 2 - 3) . Auxologické údaje vycházejí z percentilových
nevypovídá

příliš

o

tělesném

složení. U obézních

percentilu a obezita nad 95. percentil)
než

děti

s normální

tělesnou

sípoty a pískoty, jsou

častěji

nicméně

dětí

grafů ,

zde platí, že BMI

(nadváha se udává od 85.

platí, že užívají více

kortikosteroidů

hmotností (Pianosi, 2004, 225 - 229) a
hospitalizovány na

al. , 2001 , 1436 - 144 1). U lidí s AB,
poruchách spánku; poruchy spánku

kteří

oddělení

častěji

emergency (Belamarich et

trpí obezitou se komorbidita potencuje

významně

trpí

snižují kvatu života

při

(Vyskočilová,

Šonka, 2005, 484 - 488, Gunnjbrnsdóttr et a!., 2004, 116 - 121). Romieu et al.
(2003 , 165 - 174) a Varraso (2005, 334 - 339) udávají, že u dívek s
menarche a

větš ím

dos pělém věku

procentem podkožního tuku je riziko vzniku AB v

časnou
časném

vyšší. Jiné studie (Ball et a!., 2001, 524 - 528, Gilliand et a!., 2003,

404 - 415) poukazují na vztah mezi nadváhou u chlapců a nealergických dětí a
po čátky

lety

AB. Mutius et al. (2001, 835 - 838) udává, že vyšší BMI u

ovlivňuj e

dětí

mechanické vlastnosti hrudníku a tím zvyšuje riziko vzniku

mezi 4 až 7
či

zhoršení
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AS. Další studie neprokazují žádný vztah mezi AS a nadváhou, ale poukazují na to,
že vysoká

tělesná

hmotnost souvisí s životním stylem , který souvisí s prevalencí AS.

Mnoho studií se nezabývá nízkou

tělesn ou

hmotností

či

podvýživou ve vztahu k AS

(Wickens et al. , 2005, 7 - 12, Drewnowsky, Specter, 2004, 6 - 16, Chinn, Rona,
2001,845 - 850).
říci,

kde se AS také vyskytuje, riziko

představuje

malnutrice a podvýživa. Naopak nadváha, vysoký podíl podkožního tuku

představuje

Lze tedy

že pro rozvojové

země ,

riziko spojené s AB pro euroamerickou populaci,

kořeny

nadváhy sahají do

dětství

a souvisejí jak s životním stylem, tak se socioekonomickou situací (Epstein et al. ,
2000, 575) . Samotná nadváha vzniká jak hypokinezou , tak vysokým

přísunem

energeticky vydatné stravy.
Závě rem

kapitoly lze shrnout, že dietologická edukace by

intervenčních program ů

5.2.2.1

Fyzická zdatnost a úloha fyzické aktivity v

dos pě l ýc h

být

součástí

pro astmatiky.

S rizikem nadváhy a komorbiditou souvisí míra
U populace

měla

i

dětskýc h astmati k ů

tělesné

lé čbě

AB

tělesná

zdatnost.

se setkáme se sníženou

tě l es nou

aktivity a

aktivitou . Děti jsou ohroženy hipokinezou, sedavým způsobem života , tento životní
styl je provází do
vznik dalších
ještě

více

do spělosti,

on emo cně n í

ov livňuj í

(Buriánová, 2002, 107 - 115), které v koincidenci s AS

kvalitu života (Reilly, 2006, 429 - 437). U

aktivity a pod kožní tuk jsou v
ov livň ová no

kdy se stává potenciálním rizikem pro vývoj AS i pro

i jinými,

nepřímé úměře,

převážně

faktory mohou spolup ůsobit

při

chlapců

u dívek je množství podkožního tuku

hormonálními faktory . Zejména u dívek hormonální
vzniku AB (Secket, 2001, 2045 - 2050) .

Výsledky studií (Santuz et al., 1997, 1254 - 1260) ukazují, že
schopna

při určitých o patřeních běžné

provokované fyzickou

míra pohybové

zátěží,

většina astmatiků

je

fyzické aktivity i sportu (platí i pro EIA - AS

pozátěžové

AS) . Programy s pohybovou terapií

a ed ukační složkou, trvaj ící kolem tří měsíců , vykazují pozitivní výsledky přetrvávající
po několik m ěsíců , úspěch je větší než u programů bez pohybové aktivity.
Nejvyššího efektu se dosahuje u

lehčího

a

středního

AB (Milgrom, Taussig, 1999, 38

- 43, Panditi, Silverman , 2003, 807 - 818).
Populace AB dává mezi pohybovými aktivitami

přednost

chůzi

před

během,

posilovnou , kolektivními sporty jako je basket, volejbal (Ford, Heath, 2003 , 432 24

437). Stephens et al.,(2003, 587 - 596) udává , že energetický výdej i biokinetika a
biomechanika c h ů ze vykazují stejné odchylky pro děti od 10 let jako pro dospělé. Pro
chůze

obézn í jed ince je

energeticky

náročnější,

rychlá

c hů ze

se proto jeví jako jedna

z možností pohybové terap ie (Browing, Kram, 2005, 891 - 899) . Všeobecně platí pro
čes kou

populace nedostatek pohybové aktivity, pokles dní v týdnu, kdy lidé provozují

akti v ně

sport (intenzivní pohybovou aktivitu),

ča s vě novaný

pohybové

aktivitě

se

snižuje s věke m , zejména u mužů. Přesto mužská populace vykazuje větší stupeň
pohybové aktivity než ženská. Jen 39,69% obyvatel ČR splňuje požadavky "Healty
people 2000" . Dominující pohybová aktivita v naší zdravé populaci je také
(Fromel , Bauman , 2006, 13 - 27). Euroamerické studie potvrdily, že
méně po h yb ově

strany

aktivní než jej ich vrstevníci, pozitivní

rod ič ů výraz n ě

přístup

modeluje výsledný vztah k pohybu u

děti

k pohybové
dětí

chůze

s AB jsou
aktivitě

ze

s AB (Lazer et al.,

2003 , 471 - 479). Bylo zjištěn o , že podpora rodičů v pohybové aktivitě zvýšila čas
vě novan ý

sportu a jiným pohybovým aktivitám o 120 min.

podstatné, edukovat jak

děti,

aktivity a s ní spojenými riziky i
adole sce ntů m ěl a

V

d os p ě lost i

denně

rodiče

přízni vý

efekt i na behaviorální cop ing.

souvisí s tě l esno u zdatností a limity

nej ča stěj ší

Je tedy

(Lang et al. , 2004, 341 - 346). V obézních

zapříčiněnými

která se prom ítá do celkového hodnocení kvality života 58%

jako 3.

dětí.

ale seznamovat s problematikou nízké pohybové

pohybová tera pie

trpí omezením v sexuální

u

aktivitě

kvuli AB. Limity v sexuální

omezení aktivity (mezi sportovními

AB i sexuální aktivita,
dospělých
aktivitě

činnostmi

uvedlo, že

byly

uváděny

jako lezení,

běh,

kolektivní sporty) , i zde je patrná souvislost se sexuální aktivitou a exacerbací AB
a nízkou těle sno u zdatností (Meyer et al., 2002, 770).
Při

volení vh odné pohybové terapie je nutné si

možné zvýšit

tělesnou

zdatnost,

změnit

uvědomit,

tělesné

co lze terapií ovlivnit. Je

složení, snížit hmotnost; tím

u obézních je d i nc ů pozměnit biomechanické vlastnosti dýchání (Ram, Robinson,
Black, 2004, 162 - 167), které dle

některých

studií úzce souvisejí s AB (Ford,

Mannino, 2003, 81 - 86). Stejskal (2004, 162 - 170) dokazuje, že dlouhodobý
aerobní trénink

zvyč uj e

aerobní kapacitu,

mění

enzymatické funkce a zlepšuje

hematolog ické parametry. Dále je dokázáno, že trénink se supervizí a edukace
vedou ke zvládání exacerbací vyvolaných fyzickou aktivitou, je pozorováno snížené
užívaní i n hala čn ích koritikosteroidů (Silva et al., 2006, 71 - 78), zefektivnění svalové
koordinace, která se projeví i na koordinaci dechových svalů, obecně dlouhodobý
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aerobní tré nink vede ke zvýšení aerobní kapacity, zlepšení kardiovaskulární funkce a
zcitli vě ní

rea kce auton omního nervového systému , což se projevuje adaptací na

stres a na psychickém
přináší

vyl adění

také kompenzeci

(Cambach et al. , 1997, 104 - 113). Pohybová

o b strukčních příznaků

léčba

nemoci v periferním cévním systému.

U adolesce nt ů má sportovní i jiná pravidelná aktivita v kolektivu přínos i v behaviorální složce, slouží jako prevence sociáln í marg inalizace a prevence
nevhodnými aktivitami jako je

kouření

před

apod (Neder et al., 2001, 845 - 850, Daley,

2006,2 126, Tansira, Litonjua , 2003, 1036 - 1041 , van Veldhoven et al., 2001, 360370).
Výběr vhodně

s CHOPN,

pohybové aktivity se

upřednostň uj e

řídí

pacientů

podobnými pravidly jako u

se aerobní trénink

před

silovým (Poelman et a!., 2006,

1004 - 1009). U lidí s A S je nutné vždy dbát na podmínky, ve kterých by
pohybová aktivita provozovaná. U
vždy

věnovat

pozorn ost

teplotě

alerg ik ů

a vlhkosti vzduchu,

indukcí malého bronchospasmu

že pak po dobu

n ě kol ika

obecně

platí že suchý studený

zúča stňovat

před

při

odpočinku ,

pohybovou aktivitou s

rizikům

nevystavovat je

se pohybové aktivity s infekcí. Pohybová aktivita by

na další možné obtíže, které

člověk

s AS

může

mít.

Měla

měla

tělesné

vyšší

hodin nedojde k bronchospasmu . Zejména u

adekvátní dobu rekonvalescence a

být

je nutné se vyvarovat kontaktu s alergeny,

vzduch provokuje bronchospasmus, dbát na prevenci exacerbace
aktivitě , nap ř.

měla

vědomím,

dětí

dbát na

infekce a ne-

být také cílena

by odpovídat

kvalitě

pohybového aparátu jedince .
Funkční

fakto ry (Stejskal, 2007 , 1):

•

aerobní zdatnost,

•

svalová zdatnost,

•

svalová rovnováha a flexibilita,

•

(pohyblivost v základních kloubních spojeních) držení
posturálních polohách a kvalita základních. pohybových

těla

v základních ,

stereotypů

Strukturální faktory:
•

těles n á

výška,

•

tělesná

hmotnost,

26

•

množství podkožního tuku a aktivní

•

množství choleste rolu .
5.2.2.2

Postup

pé če

urč itý

funkč n ost

hmoty,

Kvalita pohybového apa rátu

a cíle né

léčby

o becně

kva lity života. Je
objeví

těle sné

při

muskuloskeletálního systému je významný
při

známo , že

chronickém

hodnocení

respiračním onemocnění

nález na pohybovém aparátu, neomezuje se jen na tvar hrudníku,

kloubních spojení, koordinaci dýchacích sv al ů a jejich funkčnost, ale i na
segmentů

celkové posturální držení celého osového aparátu , nastavení jednotlivých
páte ře

p áteře vůči hlavě

a postavení

kloubech i propadnutím

příčné

kořenových

a pánvi , toto držení se projeví i v

a podélné klenby nohy. U

pozorujeme odchylky od ideálního držení

těla .

většiny dětských astmatiků

Nelze zcela

skuteč ně způs ob e né onemocněním,

odchylky

se

jasně říci,

zda jsou tyto

příčinou

nebo je hlavní

dekondice

nebo se jedná o odchylky patrné již v ontogenetickém vývoji v prvním roce života .
Z klinické zku šenosti si vším áme variability v nálezech na pohybovém aparátu.
Někteří

dětští

astmatici mají

v oblasti bederní

p áteře,

p ozměněný způso b

skutečně

mezi lopatkami a bolesti šíje. Jiné

zapojení dýchacích
svalů,

zapojení pomocných dýchacích
sva l ů

významné obtíže, bolesti hlavy, bolesti

svalů,

jedná se

útlum zadní

(Stel! et al., 2001 , 757 - 764). Mnozí

odlišný nález na muskuloskeletálním aparátu.

především

části

dětští
Přesto

děti

mají

významně

o neekonomické

bránice a mezižeberních

astmatici nevykazují
bylo potvrzeno, že u

výrazně

dětí

s AB

docází k odlišné časové posloupnosti zapojení různých porcí mezižeberních svalů
a bránice (Fokkema et al. , 2005, 148 - 156)
P roč

tedy

věno vat

a kloubní hybnosti
s AB? V

zvýšenou pozornost i
při vyšetření

so učasné do b ě

2006, 26 - 27). V

odchylkám ve svalové funkci

muskuloskeletálního aparátu

pozdějším věku

matik ů ,

je dosti

významnější

se

často respirační

tvoří

chronické
výrazně

výskyt vertebrogenních obtíží

pravděpodobné,

adolescenta
integrální

a je nezbytný pro dobrou funkci plic (Smolíková,

podepíše na celkovém stavu pohybového aparátu , který je
literatura neudává

dítěte či

panuje názor, že muskuloskeletální systém

s oučá st resp ira č n í ch m echanismů
M á ček ,

drobnějším

či

oslabený. Byt'

bolestí hlavy u ast-

že tito lidé budou takovými obtížemi

to ho se oslabení pohybového aparátu projeví i na

onemocnění

respiračních

trpět. Kromě

svalech , jejich

oslabením, nekvalitn í posturální funkcí, neschopností je zrelaxovat nebo jejich
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od pověd í

stereotypní

různé podněty

na

násle dně

dochází

dýchání, a tak se pacient dostává do bl udného kruhu
h e ndikepů

stabilizač níh o

hlubokého

dětí

páteře.

respiračn íc h

a pohybových

se setkáváme s poruchou funkce

Zatím neexistují studie, které se zabývaly

v souvislosti s AS

přesně říci,

tedy nelze

adolescentů

a

systému

změnami

muskulo skeltálními
dětství,

nepříznivému ovlivnění

a jeho stav se horší.

U mnohých astmatických

od

k

d ospělých, kteří
změny

jak zásadní jsou tyto

trpí touto chorobou

a nakolik se podílejí na

snížení kvality života.
U dětí i ad olesce ntů , kteří trpí závažnějš ím stu pněm AB, nacházíme výrazné změny
pohyblivosti ků že a podkoží, u rčité oblasti přetěžované při dýchání jsou bolestivé,
objevuje se zkrácení

m ě kkotkáňových

struktur podkoží, svalových fascií a bolestivost
určitá zřetězení těchto spasmů

a stažení svalových vláken. Lze sledovat
algických zón.

N ej častěji

se jedná o krátké extenzory šíje, paravertebrální svalstvo,

zejména v thorakolumbálním

přechodu,

mezilopatkové svalstvo (mm. rhomboidei,

dolní porce m. trapezius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior,
rectus abdominis , mm. scaleni) . Výrazné
svaly kolem úst a žvýkací svaly jsou navíc
dětí,

Zde se nabízí otázka , zda u takových
od útlého

dětství,

mohl

prob ě h n out

však panuje názor, že u
školním

vě k u,

tě ch to dětí

poměrně

a pohybový aparát ještě více

m.

se nachází v orofaciální oblasti,
bolestivé

u kterých se

při

palpaci.

respirační

obtíže vyskytují již

nejčastěji

s AB, které se
nenarušeně,

často uplatňují

s

Obecně

manifestuje až ve

avšak vlivem neadekvátních

na pohybový aparát dochází k nahrazení pohybových

náhrad ními mech an ismy, které se

5.2.2.2.1

napětí

střední část

ideální motorický ontogenetický vývoj.

probíhá ontogenetický vývoj

res pira čn íc h ná rok ů

a hyper-

větší

energetickou

programů
náročností

zatěžují.

Ontogeneze a patogeneze

Pro správnou funkci dýchacích svalů je rozhodující optimální vývoj držení těla
zejména v prvních dvou trimenonech .
tý-den, polovina 4.
koaktivace,

tj.

p ředpok l a d em

2004).

měsíce

a 6.

synchronní

měsíc

Nejvýznamnější

života

zapojení

(Kolář,

(anti g ravi tačn ím u) .

ke

změně

držení

Dále se posunuje

těla

celého
těžiště

představuje

4. až 6.

2002, 105 - 107). Objevuje se

antagonistických

rovnovážných funkcí) . Do držení

Dochází

mezníky

svalů

(koaktivace

se zapojují fázické svaly

těla

-

kaudálním

k posturálnímu
směrem

je

(Kolář,

držení

a objevuje se
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vz přím e ní
p áteře .

v poloze na zádech, dochází tedy k zapojení hlubokých

Jinými slovy se jedná o

počátek

vývoje hluboké stabilizace

flexorů krční

páteře ,

podstatná pro správnou polohu bránice, tj. horizontální , nezbytnou pro
punctum fixum v

břišních

svalech a pro správné dýchání. Povoluje

která je

vytvoření

anteflekční

držení

pánve. Ve třech a půl měsících dojde k na p římeni ce lého osového orgánu, které je
zajiště no

rovnovážnou funkcí autochtonní muskulatury v celém jejím rozsahu, tj . od

kosti týlní až po kost
V oblasti

křížovou

a flexory osového orgánu

kl oubů

periferních

je

nastavena

(Kolář ,

rovnovážná

2002, 105 - 107).

aktivita

mezi

svaly

s antag onistickou funkcí. Dochází k centraci kl oubů jak v oblasti periferie, tak
osového orgánu . Brá nice se dostává do horizontálního postavení, které
správné zapojení m. transversus abdominis a správnou funkci
u m o žňuje

optimální zapojení

Na konci šestého

měsíce

břišní

břišního

lisu a

muskulatury.

dokonče no otáče n í

je

umožňuje

(ze zad na

břicho) ,

které

při

fyziologickém vývoji musí probíhat přes aktivaci břišních řetězců (Kolář , 2004). Ve
funkci se objevují dva šikmé
o p ě rné

ru

horní

k ončetiny.

břišní řetězce.

na

břišní řetězec

rotuje pánev ve

Druhý vede k rotaci horní poloviny trupu a ke

na rameni. V antagonistické synergii
P rá vě

První

působí

dorzální muskulatura

smě

vzpřímení

(Kolář,

2004) .

zapojení těchto břišníc h řetězců do funkce umožní rozvoj kostálního dýchání,

ně m ž

se podílí nejen svaly mezižeberní , ale jako punktum fixum i m. serratus

anteriora m. quadratus lumborum jako protihráči břišních svalů, m. pectoralis major,
břiš ní

svaly, svaly pánevního dna a svaly zad a bránice (Lewit, 2001 , 141 - 150,

Vojta, Annegret, 1995) .
Pokud nedojde ke správnému ontogenetickému vývoji , či v průběhu života dojde
k poruše jednoho ze systémů, dochází k výpadku obou systémů z funkce a k tvorbě
kom penza čních m echanismů (Kolář,

které mají fu nkci posturální, se

2004). Nelze opominout fakt, že mnohé svaly,

určitým

dilem

či

v

určitých

situacích podílejí na dých-

ání. Jedná se o svaly trupu , pletenců ramenního a kyčelního a o svaly krku , které se
funkčně
před

v

podílejí na pohybu a stabilizaci žeber. Funkce dechová má vždy

funkcí

zajišťující

res p ira čn ím

přednost

posturální držení a lokomoci. Proto pokud se nachází oslabení

aparátu a je tedy oslabená i funkce dýchání , pomocné svaly dechové

vypadávají z fu nkce

stabilizační

a

lokomoční (Kolář přednáška,

2004) , aby zajistily

funkci vitální - dýchá ní.

Paradoxně

pak dochází k oslabení dýchání, protože

nedokonalým zapojením

hlubokého

stabilizačního

systému

dochází

k poruše
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správné funkce bránice
respirační

existovalo

nedonošených

d ětí,

(Kolář přednáška,

oslabení

od

narození

určité

(nezralé

od malička

se

svalové dysbalance. Dále u starších

se v p růb ěh u života vyskytne chronické

respirační

uplatňují

fázických
fixátorů

funkcí

respira ční onemocnění

svalů,

sval ů (té m ěř

které

vždy u

následně

res-piračně

vede k ohrožení

ústrojí

kompenzace a
u kterých

(CHOPN, plicní
stabilizačních

nejkřehčích částí,

lopatek, m. transvers us abdominis, m. serratus anterior a dalších)
2004). Proto není náhodou, že pacienti

hlubokého

sta bilizač níh o

respiračně

a
tj.

(Kolář

oslabení mají poruchu

systému, vysoké postavení bránice, špatný stereotyp

dýchání tj . až paradoxní dýchání (Lewit, 2001, 141 - 150). Povaha
on e m ocn ě n í

u

oslabených nacházíme výpadek dolních

p řed ná ška,

zátěži ,

u kterých

dětí či dospělých ,

fibróza , bronch iolitis, plicn í emfyzém apod .) dochází k narušení
loko mo č ních

dě tí ,

vrozené choroby jako cystická fibróza apod.), nedojde ke

správnému ontogenetickému vývoji a
pozorujeme

2004) . Z toho vyplývá , že u

(dušnost, svalová myopatie, pohotovost k bronchospasmu

respiračního

při

pohybové

atd. ) vede k vyhledávání pozic, kte ré způsobí nejen statické přetěžování, ale i

chybnou dechovou motoriku,

čímž

se

ještě

přetíženého

literatura popisuje jako syndrm

držení těla (Smolíková, 2003, Smolíková
5.2.2.2.2

více potencují svalové dysbalance, které

Fyzioterapeutické

svalstva hrudníku a syndrom vadného

Máček,

2006).

ovlivnění

U d ětí s AS, které zrovna netrpí exacerbací , jsou vhodné techniky
pohybový aparát a držení

těla.

ovlivňující celostně

Jedná se o techniky založené na neuromuskulárním

základu (reflexní lokomoce, centrace ramene a lopatky, dle Čápové, kvadrupedální
lokomoce, centrace dle Švejcara), dále techniky, které přispívají k lepšímu vnímání
těla

vlastního
Malým

děte m

(senzomotorická stimulace,

cvičení

na velkých gymnastických

jsou techniky nabízeny formou hry.

Randomizovaná studie týkající se chiropraktické
astm at i ků

míčích).

uvádí, že již bylo dokázáno, osteopatické

manipulační

manipulační

léčby

dětských

techniky zvýšily

vitální kapacitu plic, mobilitu žeber a hrudního koše a zlepšily funkci bránice, také
podpo řily

s sebou

clearance DC od sekrece. Je známo , že chronické
při nášejí

typický obraz viscerosomatických a somatoviscerálních

které je zachyceno v

literatuře,

mezi

nejzákladnější

patři

pramenící z dlou-hodobé obstrukce v DC a zvýšeného úsilí
hrudníku, která

respirační

o pět

restrikce
při

při

obtíže

řetězení,

respiraci,

dýchání a rigidita

omezuje respiraci (Guiney et al. , 2005, 7). I ovlivnění dechového
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stereotypu jednoduchými pomalými pohyby honích

končetin

přináší

terapeutický

efekt (Slader et al., 2002, 701 - 704) .

5.2.3

Psychika a kvalita života (QoL)

Také u A8 jako u všech chronických onemocní je psychický stav pacienta velmi
dů ležitý. Různé

stud ie se zabývají psychickými a psychosociálními aspekty, hodnotí

je ve vztahu k OoL a komparují je s morbiditou,

stu pněm

závažnosti

onemocnění

a

dalšími faktory (Adams et al. , 2004, 930 - 935 , Juniper et al., 1995, 1265 - 1270,
Jenney, Campbell, 1997, 347 - 353).
V souča s né době je při terap ii kladen důraz na kvalitu života (Leidy, 1998, 1082 1090); mnoho od born í k ů posuzuje ús pěšnost specifické terapie nebo intervenčního
programu

prá vě

kvalitou života (Yawn, 2006, 23 - 33) . Ovšem tento termín zahrnuje

více asp e ktů one m oc ně ní , lépe více faktorů, mezi něž patří u dětí absence ve škole ,
noční b děn í ,

poruchy spánku způsobené A8 patří mezi nejčastější kriteria OoL

(Vyskočilová, Šonka, 2005), počet urgentních hospitalizací, počet dní bez schopnosti

se

úča stnit běžných

aktivit,

pracovní neschopnost u
sebe sama a

stupeň

dospělých,

onemocnění ,

tíže

onemocnění,

míra deprese

sociální skupina a sociální

coping, dále spirometrická

vyšetření ,

(rodičů

zařazení,

míra

medikace, a další (Guevarra et al., 2001, 583, Skopcová, 2000). Z

i

dětí),

vnímání

předepsané

výčtu faktorů,

které spojuje termín kval ity života je patrné, že některé přímo, jiné nepřímo ovlivňuje
psychika
Při

tíže

či

psychosociá lní rovina pacienta (Vila et al., 2003,319 - 328) .

studii zabývající se kontrolovaností A8 , která
onemo cně ní,

vyvstal

nejzávažnější

představuje

odlišnou jednotku od

problém v nízké informovanosti

pacientů

a jejich rodičů. Nedostatek komunikace se odrazil na OoL, na zvýšené frekvenci
denních a n oč n ích sy mptomů, absenci ve škole a psychickém dyskonfortu. Například
australská stud ie poukazuje, že u 30 až 40% pacientů s A8 se vyskytuje depresivita
a anxieta (Adams , 2004, 930 - 935). Ve zvýšené míře se u pacientů setkáváme
s pocitem prázd noty, neschopnosti kontroly různých oblastí života , tyto pocity přímo
souvisí s fyzickým zdravotním stavem. U dětských pacientů je psychický stav rodičů,
zejména matky, velice důležitý v úspěšnosti terapie (Bartlet et al., 2004, 229 - 337) .
Studie zko umající tuto problematiku ukazují, že deprese

rodiče negativně

ovlivnila

adherenci dítěte k léčbě , důvěru v terapii, zvládání AB záchvatu, chyby při IT,
ned ůs led nost při

braní léků (Bleil et al., 2000, 481 - 491). Dále byly děti vystavovány

větš ímu emo čnímu

stresu, projevujícímu se v denních aktivitách i při záchvatech AB.
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Boulet et al. , (2002, 2217 - 222š) posuzuje dotazník Mi niAB Ou ality of Life
Ouestionnaire. dotazník MiniAB Ouality of Life Ouestionnaire obsahuje kontrolu
sym pto m ů, expirač ní

rychlost PEF, eosinofilní sputum ,

zánětlivé

parametry. Tento

dotazník jak se po kl inické zkušenosti ukazuje, však postihuje jen specifickou
aspektů

část

nemoci. Dotazníky pro d ěti jsou obtížně hodnotitelné; hlavní úskalí

představuje

samotná srozumitelnost otázek pro malé

odp ověďmi rodi čů
d ětí

avšak u

dětí.

a

školního

U malých

věku

dětí

sk utečnost,

a dále diskrepance mezi

nelze než se spoléhat na

odpovědi rodičů,

se mnohdy setkáváme a odlišnými

základní a srozumitelné otázky, zde
než to, jaká je

děti

naopak

rodiče častěji uvádějí

děti sdělují

své

údaje blížící se

odpověďmi

představy

realitě

více behaviorálních a psychických,

emočních

normě ,

o

(Eiser, Morse,

2001, 205 - 211 ). Podle Reichena, Berga, Broberga (2004, 183 - 189) mají
pom ěrně

na

problémů

děti

s AB

i problémů

v kolektivu , celkově h ůře jsou na tom děti, které mají kromě respiračních problémů
ještě

atopický ekzém . Snížená compliance sovisí se sníženou socioekonomickou

úrovní i s etnikem (Moudgil et al., 2000, 177 - 183).
hodnocené

ná sledn ě

OoLO,

eventuelně doplněné

ovlivní psychiku pacienta a kvalitu života . U
denních dávek
Při ed ukačním

kortikosteroidů

programu ,

návštěv

zřízeném při

quality of life questionnaire;

IT. Vyhodnocení

a

d ota zníků

zam ěření

u

dětí

Různé edukační

programy,
pozitivně

pohybovou terapií vždy

došlo ke snížení denních

lékaře

symptomů,

(Krishna et al. , 2003, 503 - 510).

základní škole, byl použit dotazník Paediatric
programu se týkalo

především

instruktáže

při

ukázalo zlepšení v technikách IT ovšem bez dopadu na

OoL (Paterson et al. , 2005, 786 - 791) .
Adoslecence
tělesn é h o

p řed stavuje

velmi specifické období, hormonální

složení s sebou

v tomto období klade mladý
v kolektivu i

opa čným

přinášejí

člověk

určitou

velký

důraz

změny

změny

destabilitu organismu, navíc
na

svůj

vzhled a na to, jak je

právě

přijímán

pohlavím, proto je i z hlediska terapie toto období velmi

rizikové (Ka llastrom, 2004, 783 - 792). Mladí lidé

nejčastěji

popírají

svůj

zdravotní

stav, následkem je pak ukončeníí užívání léků, nebo dokonce experimentují
s abusem cigaret, podléhají módním
volného

času

jak ve

(Tercyak, 2003, 495 - 504). Terapeut by

zcela jinak než k
na motivovat a
zam ě ře né

vlivům

dětem

přesvědčit

na adolescenty

nebo

dospělým,

pátrají,

měl

proč

tak

k těmto lidem

získat jejich

o smyslu svého a jejich
nejčastěji

volbě sportů,

důvěru

počínání.

při

trávení

přistupovat

a dokázat je

Dotazníkové studie

je nízká compliance k terapii;
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docházejí k závěrům, že pacienti se ne řídí léčbou a neberou léky vůbec nebo
nepravi d e l n ě .

Pacienti udávají, že nevě ří v účinnost léků, nebo popírají AB, neumí

zacházet s in halátorem, obávají se vedlejších účink ů , jsou líní a zapomnětliví
(Buston, Wood , 2000, 134 - 138, ManKwong, 2002 , 701 - 704) . Vyjma posledních
důvodů

se jedná spíše než o neochotu spolupracovat především o nízký stupeň
Překá žky ú spěšné léčby

informova nosti.

mnohdy vznikají negativní zkušeností s IT a

lékovou terapií v mladším věku . U adolesce ntů představuje deprese významnou
komorbiditu AB , vyskytuje se častěji u pacientů, kteří trpí nočními a ranními obtížemi
(Goldney et al. , 2003, 437 - 44 1). Zvýšená depresivita a anxieta se vyskytuje i u pacien tů

trpících akutními záchvaty AB (Kolbe, 2002 , 317 - 322). Pro adolescenty
n apříkl a d

existuje

specifický Adolescent Ouality of Life Ouestionnaire (AAOoL), který
zaměřených

se sestává z 32 otázek
emo ční

onemocnění

zejména na symptomatologii

a

strá nku (Rutishauer et al., 2001, 52 - 58 , Rutishauer, Sawyer, Bowes , 1998,

486 - 494, Vollemer et al., 1999, 1647 - 1652). Velmi rizikovou skupinou se jeví
obézní astmatici , kteří mají obecně nejvíce problémů se začleněním do společnosti
vrstev níků ,

se

adolescentů

snižuji výskyt záchvatů AB, pozit i vně ovlivňují pochopení managementu

sebe-vnímáním

AB , adherenci k terapii,

čí mž

a

sebehodnocením.

Intervenční

se snižuje absence ve škole ,

programy

nemocniční léčba,

u

ale

také sociální stigma a psychická aktivita (Gillaspy et al. , 2002 , 363 - 371, Kelsay,
Hazel , Wambold , 2005, 522 - 531 ).
Je pravdou , že AB bylo klasifikováno Alexandrem

onemocnění.

1977) mezi sedm psychosomatických
upouští,

přesto ,

průbě hu , m ělo

(Vymětal ,

jak vyplývá z multifaktoriální povahy

2003, 214, Alexander,
členění

Nyní se od takového
onemocnění

tak z chronického

by se v léčbě AB dbát i o psychický stav pacienta , u dětí je dobré

zvolit vhodný typ rodinné terapie a nespokojit se pouze s medikamentózní
(Chvála, Trapková, 1997,
Závěrem

Poněšický,

léčbou

1997).

této kapitoly je třeba zdůraznit nutnost doplnění každého intervenčního

programu dotazníkem , který je
intervenčn ím

prog ramu

i v

zaměřen

běžné

léčbě

na OoL,
AB

měl

kromě

být

toho by v každém

prostor pro

ošetření

psych ologických aspektů onemocnění . Podle Gallefosse, Bekkeho, Kjoersgaarda
(1999, 118) by

edukační

materiály

měly

být

vytvářeny

týmem

odborníků

terapeut, alergolog , sociál ní pracovník, psycholog , pneumolog) .
školní docházce se

do p o ručuje

osmitýdenní trvání , kdy se

Při

vytváří

(sestra, RFT

programech

při

menší skupinky
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pa cientů , kte ří

se scházejí 1 až 2x

k diskusi mezi sebou

týdně

a k praktickým

s inhalátorem , jak se chovat

při

přednášku,

na hodinovou

mají prostor také

například

demonstracím, jak

zacházet

astmatickém záchvatu apod (Shah et al. , 2001, 1 - 5,

Thomas, 2003, 112 - 115, Tousman et al., 2006, 73 - 82) .
I n h ala č ní

5.2.4

Pro fyzioterapeuta není
Přesto

by

způs obe m

m ě l rozu mět

terapie (IT) z pohledu fyzioterapie
stěžejní ,

jaké léky pacient užívá ,

mechanismu

účin k u

a znát vedlejší

neboť

účinky ,

je

nepředepisuje .

které mohou jiným

zasahovat do celkové terapie . Dále je pro fyzioterapeuta důležitý způsob

podávání léků a určitá opatření týkajících se dalších způsobů léčení pacienta
napříkla d při

exacerbaci nebo

Studie srovnávající

jednotlivé
poz iti vně

antileukotrieny jsou

respiračním

typy

selhání (Srocklebank, 2001, 99).
léčby

antiastmatické

dospěly

k

závěrům:

hodnoceny pro orální biologickou dostupnost, snadné

podání , málo vedlejších úči n ků (při krátkodobém použití), účinnost u aspirinsenzitivních p acientů a dosažení DCD a plicního parenchymu. Mezi negativní
vlastnosti

p atří ,

že inhibují pouze jeden mediátor, jsou dostupné pouze omezené

klinické zkušenosti, není známá toxicita

při

dlouhodobém podávání , jsou

50 až 70% p aci e n tů , mají systémové působení.
vyzn a čují přímým uvo l něním

Inhalační

účinné

jen u

kortikosteroidy se

do DC, minimální systémovou dostupností,

účinnost

je

u více než 70% pacientů a je d o bře definovaná toxicita. K negativním vlastnostem
kortikoste roidů pat ří

obtížné užití in h alačních systémů, lokální toxicita (př. dysfonie) a

systémová toxicita

při

užití vysokých dávek

(př.

osteoporosa, katarakta, snadná

zranitelnost ků že) (Dubus, 2006 , 38 - 40, Kočí, 2000, 57 - 59).
Pro farmakoterapii je nutné si uvědomit určitá specifika dětských pacientů . Například
léčba

montelucastem u dospělých pacientů (Seberová, 2003) , známá jako léčba šitá

na míru, maj ící dobré výsledky, se u

dět í

nedoporučuje,

zrovna tak terapie

kromoglykátem sodným, betamimetiky nebo antileukotrieny jako léky první volby není
obecně

dopo ru čována.

Naproti tomu u

dětských

pacientů,

u kterých nejsou

symptomy d ostatečně zvládnuty podáním kortikosteroidů (nejčastěji se provádí
experiment s bude-sonidem) se ukázalo jako

účinné

kombinovat kortikosteroidy

s betamimetiky a antileukotrieny (Leflein et al., 2002 , 866 - 872 , Murphy et al. , 2003,
212 - 21 9, Tsai , 2000, 92 - 96) . Zejména kombinace LASA (dlouhodobě působících
betamimetika) se

osvěd či l o

-

především

zlepšením schopnosti relaxace hladké

svaloviny bro n c hů a zlepšením čistoty DC (Kips, Pacwels, 2001, 923 - 932) . Obecně
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lze

říci,

že se dává

přednost inh alač ní ce stě před
úči nky

zatížení organismu vedlejšími
p ůso b e ní.

místo

vylou če ným

Přesto

obezřetně.

V tomto

k orti kostero idů

dětí

výs lednou výšku, se u malých
pracuje

čas potřebný

věku

příznaky

AS

především

inhalačních kortikosteroidů

je samotná diagnostika

léky nenasazují , pokud pacient netrpí

na

jednoznačně

na kostní denzitu a

do 5 let s nasazením

léčiva

k dopravení

vzhledem k neblahým a ne dosud zcela

účinkům

vedlejším

a zrychlí

orální; sníží se tím dávka léku ,

alespoň

značně

jednou

obtížná, proto se
týdně

(Price et al.,

2002,1 167-1178).
Inha l ační

5.2.4.1

terapie (IT) v obecném kontextu

IT je nyní nejčastější metodou dopravy léčiva přímo do dýchacích cest. Úskalí
spo čívá

metody

v osvojení

zvl áště

pacienty,

z n a čné

ještě výraznějš í. Děti
(děti

druhém zácviku
ne boť

je to

kteří

pro ty,

lidmi , se vyskytly

rodič ,

kdo

4 let je schopné

určité

mají

e m oční

školního

věku).

aplikaci

samostatně

naučí

s

výrazně

dětí

je tento problém

respiračním přístrojkem

předškolních dětí

U

dospělé

potíže , nebo jsou nuceni inhalovat mezi

problémy se správnou aplikací. U

se obvykle

při

technické dovednosti pacientem. I pro

zacházet až

je situace

poněkud

asistuje. Literatura udává , že již

inhalovat, což je ideální stav, kdy se

při

jiná,

dítě věku

plně počítá

s dokonalou participací rodiny. V praxi se setkáváme s nepochopením ze strany
rod ič ů

a se špatnou aplikací. Tyto chybné návyky, mnohdy spojené s negativními

postoji k

léčbě ,

p řehn aným emočním vypětím

s

osoby, vedou k chybné aplikaci léku
daleko

o btížn ější

odbourat, než

dítětem

iv

a velkou úzkostí ze strany
pozdějším věku .

dítě prvně zacvičit

ošetřující

Tento návyk je pak

(Minai, Marten , Cohn, 2004, 600 -

605).
Pokud se jedná o IT preventivní, je
problé mů

jako

dospě lý člověk.

Ovšem

dítě

při

schopné zvládnout aplikaci léku bez

AS záchvatu, infektu,

stavu , hrají velice siln ou úlohu emoce , stres, úzkost.
s tím, co se

děje,

použití

pacientů

byť

in h al a čního přístrojku

není obeznámené
něj ještě silněji

tento pocit nebývá spojen jako

v kolektivu, ve škole,

při

Dítě

či

při

sportu,

či hře

(Hesslink et al.,

se stydí

před

ostatními ukázat

hendikep, bojí se, že bude marginalizováno z kolektivu , což

k výsledné nevhodné

výjimečném

se strachem z udušení. Dále je nutné zohlednit stres a stud

2001, 255 - 260, Jones, Wheeler, 2004, 1102).
svůj

Dítě často

jiném

nerozumí mechanismu vzniku záchvatu, proto na

doléhá úzkostný pocit vyvolaný dyspnoí,
u dospě l ých

či

opět přispívá

nedokonalé aplikaci léku.
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Kanadská studie (Parson et a!. , 2004, 1102 vyj ád ře né dětmi

1108) ukazuje na postoje k IT

a adolescenty. Jedná se o jednu z prvních kvalitativních studií na

toto téma.

Děti,

inh a l átorů

jako jednoduchou a domnívají se, že IT zlepšuje jejich kvalitu života.

Nicméně často

jedná se o jedince s moderova ným AS , shledávají obsluhu a utilizaci

opomíjejí braní léků , považují ho za nepohodlné, a myslí si, že zj.

užívání kortiko steroidů je málo účinné a považují braní léklJ, zvláště když se cítí
dobře ,

za

ne potřebné .

5.2.4.2

Praktická aplikace IT
Dítě

5.2.4.2.1
V celé

re spirační

zodpově dnost

věku

fyzioterapii (RFT) a

p ři i n halační

za vlastní zdravotní stav na

děti

terapii (IT) se snažíme

již od

věku

4,

nejpozději

5 let.

přenést

Dítě

16 až 18 m ě s í ců je schopno samostatně inhalovat formou přerušované

nebulizace (Smolíková 2004, 2001, 129 - 133). Toto je možné, jen pokud
a dekvátn ě

a denní
Dítě

vys větlím e,

in halační

proč

cyklus

samotnou RFT a IT s
Při

kontakt.

má

inhalovat.

přizpůsobíme

musí fyzioterapeutovi

určitý

ve

důvěřovat ,

d ítětem

cv i čení

při

k

proto by se
věku)

dítě

IT

měl

věku

je

potřebám

jeho individuálním

Uakéhokoliv

ani

Přiměřeně

dítěti

motivujeme

a zvyklostem .

každý fyzioterapeut

před

nejprve seznámit a navázat s ním
přistupovat

nesmí plakat, nebo

k IT

s odporem (Smolíková, 2002 , 262 - 267).Technické zázemí dovoluje brát IT i další
techniky RFT jako hru (barevné tech nické vybavení, zvukem obohacený RC cornet).
K

přenesení zodpovědnosti

Vždy je nutné získat

rodiče,

na

dětského

pacienta je také

potřebná

aby zaujali kladný postoj k RFT a IT;

podpora

vysvětlit

rodičů.

jim ,

proč

má dítě inhalovat, podporovat je v jejich důslednosti a správně je poučit (edukovat),
aby byli schopni

dítě

Při volbě způso b u
obě

podporovat v každodenní RFT a IT.

podání léku přihlížíme k věku pacienta zejména u dětí a u seniorů,

tyty skupiny mají svá specifika.

Pro malé

d ěti, či děti

MOl systém s
obličejovou

neschopné spolupráce nebo nespolupracující, se

obličejovou

maskou nebo spacerem .

masku netolerují, pak se

s78 - s86) . Plicní usazován í
u

dospělýc h ,

ale je

přistoupí

léčiv utvořených

často podceňováno

Přesto

se

někdy

často

využívá

stává, že

děti

k nebulizátoru (O'Callaghan, 1997,
inhalací má stejné principy jako

ve srovnání s

pozdějším věkem.

Prvky, které
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odlišují

do spě lého

pacienta od
úroveň

které se dostanou na
částice

dětského,

mohou být

příčinou

léků,

zmenšení dávek

plic:

•

menší

•

větší respira čn í

•

delší in hal ační

•

malá schopnost koordinovat pohyb ruky, dech a zadržovaní dechu .

v dolních dýchacích cestách
frekvence, která se vyskytuje

zvláště

když

dítě křičí

čas

Z těch to důvodů je užití nebulizace preferováno i v léčbě dětí a batolat. Při užití
nebulizátoru není vždy nutné použít masku,

protože to vždy nekoreluje s

terapeutickým výsledkem . Spojení s maskou vyhovuje
sna dn ěj ší

k dodržení správných

příjmů

léků

dětem

speciálně

pod 5 let. Bude též

u neposedných nebo

nespolupracujících d ět í. Ve větši ně případů není možné užít nosní nástavec, mohl by
být

příčinou

Děti

od

malého

pora ně ní
patří

trpící astmatem

časn é ho d ětstv í.

p řistupuje

k

U

k

nejpočetnější skupině,

dětských pacientů

inh a la ční lé čbě

u nichž nelze

předp okládat

aerosolového

d á vk ovače

zlepšuje, obvykle ve

na úrovni sliznice (O'Callaghan, 1997, s78 - s86) .

vě k u

lé k ů

inhalační léčby

již

stupňů

se

s perzistujícím astmatem všech

lokáln ím i kortikosteroidy. U

kojenců

a

předškolních dětí,

aktivní spolupráci, je metodou volby použití tlakového
obličejovou

a nástavce s

mělo

okolo 4 až 6 let,
obličejové

užití nástavce s náustkem místo
práškové formy

která využívá

maskou . Jak se spolupráce

by být

dítě postupně

masky. Od 6 let

věku

vedeno k po-

jsou metodou volby

(OPI) nebo dechem aktivované MOl. Pro udržovací

léčbu dětí

s astmatem se nedoporu čuje léčba pomocí nebulizátorů. Současné nebulizátory jsou
drahé , objemné a aplikace léků i údržba přístroje jsou náročné na čas. Kromě toho,
není-Ii nebulizátor vybaven

přesným dávkovačem,

dávky léku . U koj enců a malých
přijate ln ěj š í
přiléhajíc í

dětí ,

není

i nh alačního

inhalace

přesné

kde nelze zajistit ani pasivní spolupráci , je

použití tryskového nebulizátoru s maskou

masky

zaručena

nástavce.

Rodiče

by

volně před obličejem
nicméně měli

často

než těsně

být seznámeni

s výhodami použití dávkovacího aerosolu s nástavcem a stále zkoušet možnost jeho
použití.V lé čbě těžké ho záchvatu astmatu u všech kojenců i většiny dětí je dávána
předn ost

aplikací

lék ů

nebulizací.

Děti často

mají teplotu nebo jsou fyzicky

namáhavým dýcháním. V takové situaci nelze

očekávat

vyčerpány

dobrou compliance pacienta

vyžadující jeho aktivní spolupráci , ani nelze prosazovat

přednosti

masky s

37

nástavcem. U
nepřesn é

těchto stavů

dávkování

Výběr aplikačních
Doporu čení

léků

se

léčba

zahajuje vysokými dávkami

l éků

a krátkodobé

nebulizací nehraje roli.

forem vhodných pro

d ěti

d ěti

(zejména pro
bezpečnost i

vychází z lékové formy, ceny,

a

s astma bronchiale).

náročnosti při

aplikaci

(Muers, 1997, s25 - s29).
Tabulkové

pře h ledy a p likačn íc h

d ěti

forem (AP) vhodných pro

Vě k

Doporučená

Do 2 let a pro pacienty neschopné používat

nebulizátor

(GINA, 2003, 128).

AP

jiný typ AP
Nad 4 roky

(p)MDI s nástavcem

Nad 5 let

DPI , (p)MDI , BA - pMDI

Poznámka: nástavec je

doporuče n

všem

pacie ntům, kteří

užívají vysoké dávky

i nhal ač ních kortikosteroidů
Věková

do 4 let

skupina

vě ku

4 - 6 let

starší než 6 let

věk u

Doporučená ap li kační

Alternativní

forma

aplikační

MDI s nástavcema

Nebulizátor s

maskou

maskou

MDI s nástavcema s

Nebulizátor s

náustkem

maskou

DPI, dechem aktivovaný

Nebullizátor

MDI

s náustkem

forma

nebo MDI s nástavcem

Věk

v letech

0-2

První volba

Druhá volba

MDI s nástavcem a

nebulizátor

komentář

maskou

3-6

MDI s nástavcem

nebulizátor

Velmi málo
v tomto

dětí

věku

může adekvátně

používat DPI
6 -12

dechem aktivovaný MDI

(bronchodilatancia)

DPI

-

(p)MDI
s nástavcem
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I

používat jen

při

exacerbacích
6 - 12

OP I

MOl s nástavcem

(kortikosteroidy)
od 12

OP I dechem aktivovaný

(bronchodilatancia)

MOl

od 12

MOl s nástavcem

OPI dechem

(kortikosteroidy)

aktivovaný MOl

Všec hny kategorie

MOl s nástavcem

Nebulizátor

akutn í astma
Pedi a tři

z Leicestru publikovali toto

dětském věku:

MOl

inhaler, prášková

= metered

i nha la ční

5.2.4.2.2

dop oru čení

pro

výběr inhalačních pomů ce k

dose inhaler, dózovaný aerosol, OPI

= dry

v

powder

forma (Garcia - Conteras, Jockey, 2004).

Adolescent

Puberta a dospívání s sebou

p řinášejí

nové problémy:

člověk

si více

uvědomuje

svou

osobnost, svou fyzickou krásu, své schopnosti a také své odlišnosti, má tendence se
sdružovat s ostatními vrstev níky a pomalu si
velice zranitelní a

ča sto

obtíž n ě

se

začíná

hledat partnera . Tito lidé jsou

vyrovnávají s

určitou

odlišností od svých

vrstevn ík ů, kterou může jejich choroba, symptomy choroby, nutnost pravidelného

inhalování

či

limity

plynoucí

z celkového

zdravotního

stavu,

představovat.

V porovnání s mladšími dětmi je navázán í důvě ry s mladými lidmi daleko obtížnější,
tím spíše, že
otevře ným

pacientů

větš ino u

jednáním a

5.2.4.3
růz n ě

desítky minut

vysvětl ením proč

ji lze

trpělivostí,

a jak inhalovat získat. U adolescentních

přitom

na edukaci

rodičů

by ale bylo také chybou.

Denní reži m
velké

ča sové

p ři ne b ulizační

pacientů například

plynou

světu dospělých nedůvěru. Přesto

je míra motivace vzhledem ke všemu, co bylo výše řečeno , daleko vyšší

než u dětí. Zapomínat

IT klade

mají ke

terapii

několika

několikrát

minut

při

inhalaci MOl

za den. U chronicky

trvá ra nní cyklus RFT spolu s IT 15 min. Z

sam ozřejmě určitá

toho bývá únava

nároky; od

d ětí,

omezení pro

děti,

které musí vstávat

platí i pro studenty a pracující

dospělé ,

studenty i pracující

dříve,

či

OPI po

zahleněných

časové náročnosti

dospělé. Důsledkem

aby stihly ranní inhalaci. To samé

protože ne vždy je možné si posunout
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pracovní dobu

či přednášku.
opět

situace a jiné jsou
a

nave čer. P ř i

limitovány a limitují celkový pravidelný cyklus inhalací ráno

faktor

ovlivňující průběh o n e m ocněn í.
hypochon dričtí

pohledu jeví anxiózní pacienti,
so ustředě n í

na svou

nemoc,

kteří

pa cie ntů

kteří

si

svůj

neuvědomují či

uvědomit

odmítají

vytěsň ují

nedodržují. I u nich je velmi
důvod

zdravotního stavu a

lékařům

zdravotní stav za vinu .

opatrně, pečlivě

trpělivostí.

fin an ční

při

si závažnost svého zdravotního stavu; svou

ji. Ti také zdravotnickému personálu
důležité

vážit slova

Opakem jsou pacienti,

vzbudit

důvěru

a pokusit se

nevěří

vysvětlit

a

léčbu

závažnost

inhalace.

Mezi faktory, které se podílejí na rea kci jednotlivého pacienta
p rost ře d í,

ani jinému

vzn iká jistý rozpor mezi objektivním klinickým nálezem a sub-

jejich zdravotního stavu a obrnit se

nemoc popírají a

přehnaně

pacienti a pacienti

jektivním i pocity. Vždy je nutné s nimi jednat velice
objasňová ní

Problematickými se z tohoto

n edůvěřují

mnohdy

zdravotnickému person álu a dokonce jim kladou
U takových

onemocnění představuje

každém a zejména chronicky probíhajícím

důležitý

psychika

Pracovní vytíženost, dovolená, služební cesta, nevšední

tj . jeho nejbližší okolí

(zaměstnání,

situace, tj. nakolik je nemoc

připraví

přátelé),

škola, rodina,
o

finanční

patří

psychosociální
stres a

napětí ,

zisky nebo naopak formou

invalidního důcho du k finančním ziskům dopomůže apod.
Res p irační

5.2.5
5.2.5.1
In hal ačn í

Cíl

terapie

Pře dsta v uje

fyzioterapie (RFT) a

inh alač ní

p atří

ned ílnou

léčba .

komplexní terapie,
Hlavním cílem je

dýchacích cest (Smolíková, 2004, Smolíková,
v dýchacích cestách má

terapie (IT)

terapie

do plicní rehabilitace

součást

a nebo medikamentózní

Inhalační

ovlivňovat zánět

respiračně

oslabených

stejně

respirační

jako

působení
Máček,

pacientů.

fyzioterapie

inhalovaného léku

uvnitř

Působení

léků

2006).

a obstrukci, které mohou nastat z mnoha

příčin .

Hygiena DC:

Na

•

prů chod nost (protiobstrukční, odhlenění),

•

udržovací (kondiční)

základě

zkušenosti z

shrnout, že se užívá

Lázeňské léčebny

nebulizační léčby , při

Miramonti v Lázních

Luhačovice

které je podávána Vincentka

při

lze

skupinové
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10 min. IT u d ětí a adolescentů, kte ří mají n ejčastěji v domácím p rostředí inhalátor
typ u MOl

či

OPI,

zří d ka

vlastní nebulizátor, zkušenost z pneumologické kliniky ve FN

Motol ukazuje , že p řeváž ná čá st respiračně oslabených pacientů užívá OP I a MOl
p ro středí.

v domácím
Ko n krétně

(farmaka

P ři

nebu lizátory užíváme
ovliv ň ující

při

exacerbaci , tzn.
při

hospitalizaci používají nebulizátory.

inhalaci za

účelem zvlhčení

a sekrece hlenu

ionty, rekombinovaná lidská ONAsa (rhDNA) , detergencia,

sektertolytika, mukolytika),

protiinfekční léčba

(alfa - 1 - antitrypsin , antibiotika, cheúčelem ovlivnění

moterapeutika, virostatika, mukostatika) , za

livosti (celková anestézie) a utlumen ím dušnosti v

celkové bolesti a cit-

konečných

onemocnění

fázích

(opioidy), v nemocnici se nebulizátorů užívá i na zmírnění obstrukce (kortikosteroidy)
a k

pod poře

využijeme

při

sekrece hlenu (mukolytika) . Inhalaci z dávkovaných
inhalaci proti

zánětlivým

kortikosteroidy, nesteroidní

reakcí m v dýchacích cestách (antihistaminika,

protizánětlivé

léky), proti obstrukci (antihistaminika,

kortikosteroidy, bronchospasmolytika, anticholinergika) . Dále se
p otře bami

přístrojů převážně

řídíme

individuálními

konkrétního pacienta , které závisí na compliance, adherenci k

léčbě, věku,

mentálních schopnostech a motorických možnostech (Kercsmar, 2003 , 194 - 208) .

5. 2.5.2
Pro

Efektivní

ú s pěš n ou inhala ční

inhal ač ní

terapie

terapii je nutné zajistit:

•

včasnost

•

vhod nou volba léku, která je v rukou

•

správné dávková ní a pořadí inhalovaných roztoků, o kterém opět rozhoduje

zahájení terapie,
lékaře ,

lékař ,

•

vhodný

inh alační

systém,

eventuelně

vhodnou sestavu (nástavce, maska,

náustek, kompresor) , vhodné zacházení z
•

způsob neboli techn iku inhalace,

•

pravidelnost a soustavnost IT,

•

začleněn í inh alační

zj . hygienická údržba,

terapie do života pacienta, do harmonogramu dne, tzn.

frekvence a doba inhalace a její
zkombinování , na

přístrojem,

čemž

sladění

se podílí

s

respirační

především

terapií a vzájemné

pacient a fyzioterapeut

(Smolíková, 2001,2002, 129 - 133, 2004 , Smollková,

Máček,

2006).
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Další velice

d ů l ežitý

faktor, na kterém závisí

úspěšnost i nhalační

pacient sám , zejména jeho psychika, compliance a adherence k

terap ie , představuje
léčbě

- mnohdy jsou

podce ňovány.

Inhalač ní

5.2.5.3
Samotný
kterým

neúsp ěch

IT

terapie a prakt ické minimum

spočívá často

v nedodržení základních pravidel inhalace, ke

patří:

U dosova ných aerosolových

in halá tor ů:

•

zatřepat

•

sladit pomalý, asi 5 sekundové inspirium se stisknutým

•

poté až 10 sekund zadržet dech.

U práškových

s přístroj em
spouštěčem

inhalátorů:

•

nevydechovat do inhalátoru

•

dbát na správnou hygienu

přístroje

U neb ulizátorů:
•

přesvědčit

•

dýchat obvyklou dechovou frekvencí

•

prová dět

za čne

d ostatečné tvorbě

pravidelnou hygienu
In halačn í

5.2.5.4
Než se

se o

terapie a

aerosolu

příst roje
přípravná

fáze

s inhalací, nyní myšleno IT nebulizací , je nutné

dýchací. Hyg iena horn ích cest dýchacích

spočívá

nasni sprchy a správného dýchání. Dále je nutné

zprůchodnit

horní cesty

v nácviku správného smrkání,

ošetřit

pohybový aparát

komplexně ,

na motoriku dýchání a neefektivní IT mají vliv všechny afekce z osového orgánu,
pánve, hlavy, ale i periferních
dechový stereotyp) ,

kloubů (př.

syndrom zmrzlého ramene naprosto

před případným ošetřením

skloubení , je nutné

vyšetřit

a

zaměřit

blokád

páteře

změní

a žeber, sakroilikálního

se na patologickou nepohyblivost

kůže,

podkoží , sva lových fascií a trp ve svalových snopců, věnovat pozornost možnému
zkrácení
b řicha

svalů či

retrakci svalových pouzder. Pokud se v oblasti hrudníku, zad

a pánve nachází jizva,

aktivní a

ošetřit

byť

či

se jedná o jizvu starou, je nutné zjistit, zda není

ji; jakákoli jizva , zejména v oblasti

břicha, výrazně ovlivňuje

dýchání.
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U

dětí ,

třeba vytvořit p ro středí ,

ale nejen u nich , je

př í z n ivé

které je

soustředění

pro

na IT, zamezit tedy jistému rozptylování a psychom otorickému neklidu. Iritující
prostředí

o IT

je

tře ba

časově

přípra va

j edn označně

se

tedy týká

dítě

začleněna

je vedeno k
p ři

stresu, další osoba, která
Snaží se
až v

vě cně

mo m e n tě ,

a

vlídn ě

kdy je

prost ředí.

do biorytmu
svůj

za

zj.

p řed sun

inhalace.
omezují

hlavy

Na pět í
ú či n ek

či

č i roztěkané

tera pie a poloha

z

sva lů

(M áček,

má zde své místo,

počítačové

lé či va

terapie.

páteře .

není

začne
ještě

těla

tvoří

polohu

těla

hlava,

páteř

kloubů ,

pro

inhalační

s hrudníkem

tzn. optimální polohu
krční páteře,

optimální provedení

afekce temporomandibulárního kloubu

Efektivní provedení IT, možnost dosažení

v plicích a DC

a optimální nastaveni

nehoní.

s inhalací
např .

ani

hry ...."

krční páteři, znemožňují

svalech,

spěchu

trpělivá , dítě zbytečně

Smolíková , 2002, 128). Postavení hlavy a

hyperextenze v

i nha lační

Prakticky toho

stav. Provádí se ve

představuje nejvhodnější

sed,

v mimických

maximální depozice

dítěte,

se úkolu zhostit,

při p raveni

a pánev, centrované postavení všech periferních
dýchání

těla .

dítě

nej ča stěj i

zklidněním

Motorickým

dítě zpočátku dělá,

terapii. Vždy je nutné kontrolovat osu dýchání , kterou

usn adňující

pohybového aparátu,

opravovat chyby, které

Inhala ční

Vertikální poloha,

krátkodobé IT v domácím

ošetřování

IT asistuje, je klidná a

"myslí

MOl , tedy

provedení, které souvisí jak s mentálním

zodpovědnosti

rozespalé , nebo rozlítané z venku,

5.2.5.5

P ři

se na IT, tak i nastavením polohy

dosáhneme tím, že je IT
pravidelnost a

na

podm ínek

kvalitnějšího

dosáhneme

soustředím

stavem ,

čas

záchvatu dušnosti není

či

že se jedná o IT pomocí OPI

náročnou.

krátkou, technicky však

p rostředí , či při
stěžejní

případě ,

minimalizovat i v

umožňuje

harmonická funkce dechových

Timing dýchacích

svalů

či

dokonce jejich

participace na dechových pohybech, vyvážené zapojení (ani hyperaktivita ani útlum),
jsou velice podstatné.
jednotlivých

Optimálním

seg m e ntů vůči sobě

vůči

IT pomocí OPI a MOl je doba inhalace

inhalují ve stoji; po té je

třeba

je myšleno nastavení

v takovém postavení, aby byla

rotab ilní, dále se jed ná o její nastavení
Při

páteře

nastavením

dalších

segmentům

podstatně

kratší a

páteř

co nejvíce

kostry.

často

se stane, že

děti

korigovat i stoj, ve kterém platí stejné principy

posturálního držení jako v sedu.
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Jednou rukou pacient obsluhuje inhalátor, druhá by
plosky nohou jsou
pevně

Inhalač ní

ind iv id u á l ně

tréninkové a

na jazyku, který jej

dlouhé

době

důle žité střídat

typy dýchání,

neboť

unaví. Lze využít dýchán í volní, spontánní ,

pacient

cvičební,

rel a xační.

samotné inhalaci využíváme dýchání:

Hluboký nádech
Výdech ústy
Při

spočívá

klín ě . Obě

terapie a dechový vzor

inhalaci pomocí nebulizátoru je velmi

se po

Při

o podložku. Náustek

v

ale vo ln ě obemkne (Smolíková, 2001, 129 - 133).
5.2.5.6

Při

plně opřené

měla volně spo čívat

~

~

zadržení dechu

krátká pauza

kombinaci inhalace a

~

vdech ústy

re sp ira ční

Pomalý hluboký vdech ústy

~ pa s iv ně
~

- aktivní výdech.
krátká pauza

~

výdech ústy.

fyziote rapie využíváme dýchání:

~ in spi rační

pauza (až na konci vdechu)

~

prodloužený

aktivní výdech.
Pa sivně

- aktivní výdech ústy

~

aktivní výdech nosem nebo ústy

~ inspirační

pomalý a hluboký vdech ústy
~

pauza

~

pomalý a hluboký vdech ...

Navíc u tré novaných j edinc ů využíváme:
Plynulý, dlouhý vdech
Res p irační

5.3

~ inspirační

pauza

fyziote rapie j ako

~

aktivní výdech .

součá st i nh a lační

Techniky RFT jsou cíleny na zlepšení

průchodnosti

terapie
DC, na snížení bronchiální

obstrukce, k prevenci zhoršování plicních funkcí, ke zvýšení
sažení a udržení pocitu zdraví. Pro

přehlednost

lze

rozdělit

podporující hygienu DC a na techniky udržovací. Je
prolíná. Jiné užívané
Mezi pasivní techniky

řazení dělí

tělesné

zdatnosti a k do-

tyto techniky na techniky

zřejmé,

že obojí se navzájem

techniky na pasivní a aktivní.

p atří :

•

polohování a zm ěny polohy (úlevové polohy,

•

re spi ra ční

•

kontaktní dýchání,

•

manuální vibrace

handling u malých

p ři

relaxační

polohy),

dětí,

výdechu,
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•

techniky hlazení,

•

reflexní dýchání,

•

modifikovaná autogenní drenáž (MAO) .

K aktivním technikám

řad í me:

•

drenážní techn iky,

•

aktivní cyklus dechových technik - ACBT (kontrolované dýchání,

cvičení

na

zvýšení pružnosti hrudníku, technika silového výdechu a huffing)
•

autogenní drenáž (AD)

•

PEP systém dýchání, tzn. systém dýchání využívající pozitivního výdechového

přetlaku

(PEP maska, Hight - pressure PEP, oscilující PEP, tj .

flutter, acapella, RC comet)
•

dechovou gymnastiku

•

re laxační

(mob ilizační,

dynamická a

techniky

Všechny výše uvedené tech niky lze kombinovat s
z kombinace

kondiční) .

inh ala ční

terapie a

resp irační

inhalační

terapií. Výhody plynoucí

terapie:

•

ča sově efektivní

•

zrychlení a

•

snadné provedení

•

spolehlivá informace o správné aplikaci

umocnění úč i nku

inhalačního

léku (Smolíková ,

Máček,

2006).

5.4

RFT techniky

Metody RFT n eo vliv ňují kondiční zdatnost dechových svalů, jejich účel spočívá
v rychlém a nevysilujícím se
komfortn ího
prostředí

odhle ň ován í

limitů

10 -15, Smolíková,

a zvládání

stavů

dušnosti . Možnost

má hluboký dopad na kvalitu života (eliminace živného

pro vzn ik dalších

snížení celkových

odhlenění

infektů , snadnější

dýchání, vlastní kontrola dýchání ,

souvisejících s dechovým handikepem) (Braverman, 2001 ,

Máček,

2006) .

Techniky nej častěji využívané v ČR
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Ústní brzd a
Ústní brzda p řed stavuje účin nou prevenci p ři dráždivém , suchém kašli.
Jedná se o zpomalení vydechovaného proudu vzduchu
přerušovaní

mí rně sevřenými

rty. Pomocí

a dlouhé ústím brzdy lze docílit zvýšení intrabronchiálního tlaku a bron-

chy, které mají tendenci k rychlému zúžení až kolapsu a

současně

mohou být

zúžené hlenem , z ůstáv ají déle otevřené a pr ůchodn é. Tato technika redukcí kašle
zmírňuj e

obtíže

při těl es né zátěži

a fyzicky

náro čnějších

drenážních technikách .

Přináší odpočinek a celkové z k l idnění v průběh u RFT, či při dyspnoi . Úlevové polohy

s odpoči nkovým dýchán ím, kontrola kašle, ústní brzda a techniky aktivního výdechu
jsou
p ři

prostředky

RFT

p ředevším

s preventivn í

účinností ,

osvědčují

které se však velmi

stavech dušnosti a náhle vzniklé obstrukce danná bronchospasmem (Smolíková,

Máček ,

2006).

Úlevové polohy
U respiračních poruch ob struk čního charakteru dochází k dyskoordinaci svalů
s p ostu rálně - dechovou funkcí.
technikách RFT se

do po ru č uje

Při

nejmenší práci a pacient se cítí co
osv ětluj í

náročnějších

za ujmout úlevovou polohu, individuální pro každého

pacienta. Jedná se o takové držení

zkušenosti se nejvíce

dechových obtížích nebo po

těla , při

neju volněji

kterém dechové svalstvo vykonává co
(Smolíková ,

polohy v sedu , kdy je

ať

Máček,

již

2006). Z empirické

dospělý či dítě opřeno

o terapeuta , nebo jiným zp ůs obem zajištěná opora zad, s uvolněním krčních a
zádových svalů , dále pak je nabídnuta opora celému hrudnímu koši a to je možné
pouze za asistence dru hé osoby (terapeut, rodič), kdy je dechovým svalům uleveno
tím, že jsou fixované rukama a je jim dopomáháno
kontaktního dýchání
lehké trakce
vose

páteře

či

výdechu i nádechu formou

lehkou masáží mezižeberních prostor. Dále je možné využít

k rč ní páteře,

na vertex .

ramen , zad a hrudníku

při

nebo naopak jemného

Odpočinek

(Máček,

lze

zatlačení

zakončit uvolněním

kraniosakrálním

směrem

fascií hlavy, krku , oblasti

Smolíková, 2006) .

Kontrolovaný kašel a huffing
Kontrolovaný kašel pomáhá zmírnit dušnost a v kombinaci s huffingem
expektoraci. Suchý dráždivý kašel lze ovlivnit
pře rušovaná

těmito

usnadňuje

manévry : polykáním slin,

ústní brzda , zvuková kontrola dechu , masážní hlazení zad,

hrudníku , náznak zívn utí

či

břicha či

hlasité zívnutí, pomalý vdech nosem, napití se , zvolení
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některé

z úlevových poloh ,

eventuelně

v kombinaci s modifikova ným dýcháním.

Vysilující kašel je redukován na jedno ,

maxim á lně dvě

uvo lněného

p ředstavuje

k expektoraci

sputa. Huffing

při

zakašlání ,

jednorázový

kterých dochází

pruďký

výdech , kdy

dojde v od hlenění po předchozím nas hro máždění sputa v centrální části DC. Ústa
jsou otevřená na 2 až 3 cm, nejlépe n acvičovat s trubičko u s obdobným průměrem
vloženou

voln ě

otevřené .

do úst. Svalovina orofaciální oblasti i kolem glottis je rela xovaná, DC

Hlava

neměla

by

být

či

v záklonu

v hyperlordotickém postavení (Smolíková,

M áček,

předsunu

krčn í

a

páteř

2006).

Flutter
Definice:

zajištění čistoty

exspira ční p řetlak

dýmce s

vn itřním

ručního

DC pomocí

(P EP) a

vysokofrekvenční

kon usem, ve kterém je

aparátku , který kombinuje pozitivní
airway oscilace . Aparát se podobá

umístěna kulička

oscilující vydechovaným

proudem vzduchu , překrytá perforovaným krytem .
Teorie: výdech skrze flutter

vytváří

oscilace v DC, které

zapříčiňují

přechodně

zvýšení proudu vzd uchu. Hmotnost kuličky působí intermitentní pozitivní přetlak
(PEP) , který spolu s oscilacemi, rozvibruje
expi ra čního

stěny

proudu pohybuje sekrecí sekrecí

DC a uvolní sekreci. Zrychlení

centrálně

(Oberwaldner, 2000, 196 -

204) .

Výhody: sebeobslužný,
nízká (u nás nikoli), u

5.4.1.1

přenosný,

používaný malými

n ěkterých pacientů může

dětmi

(od 5 let),

zvýšit adherenci k

přímá

léčbě.

Tech nické parametry

5.4.1.1.1

Druhy aerosolu

Druhy aerosolu lze

děl it

mnoha

způsoby

(podle velikosti

částic ,

podle rozsahu

spektra , podle léku, kte rý je podáván atd.) , z praktického pohledu je výhodné
aerosol pod le
p řístroje

zp ůsobu

generování. Nabízí se

generující aerosol, tj. nebulizátory a na

několik

přístroje

jejich tvorby.

Podrobnější dělení představuje

možností:

utilizující

aerosol , nebo na aerosoly dozované a nedozované, což
zp ůsobem

cena je

rozdělit

rozdělení

na

předem připravený

víceméně

také souvisí se

náhled na všechny

přístroje

operující s medicínským aerosolem, jedná se o MOl (pMOI), neboli metered dose
inhaler

(či

pressured metered dose inhaler), tedy o

inhalátory, eventueln ě využívající tlaku, v

předem připravené

české literatuře

aerosoly (AD) dále o OPI, neboli dry powder inhaler,

jsou
čili

uváděny

dozované

jako dávkové

o práškové inhalátory,
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v neposlední

řadě

nebulizátory, kde rozlišujeme Jet neb ulizer a ultrasonic nebulizer,

tedy tryskové a ultrazvukové nebulizátory (J andová, Kandus et a!. , 1997, 92).

Z historického pohledu

p atří

"nebulizátory" k nejstarším ty pům distribuce léku , ovšem

jako opravdu medicínské inhalátory se

před

více než 50 lety objevily pMOI, které

využívají hnací roztok jako zdroj síly pro suspenzní či solubilní lékové médium. Pro
snadnou dostupnost a

výtečnou

mobilitu se staly

n ejp op u lárnějšími

inhalátory .

Přesto

kv ů li p otřebě o bj em n ější dávky byly nahrazeny v 60.letech OPI. OPI zajišťovaly větší

dodávku léku využívajíce pacientova dechu k dopravení léku do plic (Clark, 2000, 13
- 29).

Nadále bude
ve

řeč před evš ím

větš in ě případ ů

v domácím

používají astmatici tento druh

pro střed í

důvodu,

o inhalátorech typu MOl (pMOI) a OPI, z toho
inhalátorů

k dispozici nebulizátor. Naopak v

a jen v malé

míře

lázeňském prostředí

že

mají

inhalují

pomocí ne b ulizátorů.
Základní charakteristiky inhalačních systé m ů

5.4.1.1.2

Mezi základní charakteristiky
•

Vnitř ní

odpor

inha l a čních systémů patří:

inh a lač n íh o

systému - je dán konstrukcí

přek o n at určitým in sp i račn í m

přístroje ,

je nutné jej

úsilím, tedy souvisí s vrcholovou

rychlostí (PIF - peak inspiratory flow).

Většina

inspirační

MOl má velmi malý

vnitřní

odpor. U OPI je rozmezí, charakterizované PIF, velmi široké. Jako nízká PIF
je považována 30 - 60 I/m in , střední 60 - 90 IImin a vysoká více než 90 IImin .
většina

Mnohé studie dokazují, že
PIF vyšš í než 90 IImin.
adekvátního

Pře

inhalačního

nemocných s AS je schopna generovat

je tento parametr velice

zohledňovaný při výběru

systému pro konkrétního jedince (Feketeová ,

Kašák, Pohunek, 2004, 24).
•

Konzistence dávek léku množství léku
prostředím,

•

vyjadřuje

určenému

např .

ins p ira čním

inh a lačn í

systémy.

frakce,

manipulací,

tvořícího

aerosol - u

parametry : plicní depozice,

vnitřn í

ovlivněná

vydechováním

manévrem, což je nevýhodou

Biologická dostup nost léku
řídí tě m ito

k jedné inhalaci) . U OPI je

vlhkostí,

systému ,

se v % nominální dávky (metered dose,

do

hlavně

inhalačně

rezistenční čas

vnějším

inhalačního

pro rezervoárové

podaných

léčiv

se

v plicích, respirabilní

aktivita.
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•

Vlastnosti

aerosolu

gene-rovaného

přístroj em

(cel-kový

částic)

respirabilní frakce , erodyna-mické parametry

výdej

léku,

(Feketeová , Kašák,

Pohunek, 2004, 24).

5.4.1.1.3
V roce 1990

MOl

větš i n a

postupně

rozvinutých zemí souh lasila s tím , že se mají
přestat

používat

zcela

chlorované

a

fluorované uhlovodíky (CFC), aby
se

chránila

v zemské

ozónová

atmosféře

vrstva

(Montrealský

protokol). V důsledku toho začaly
společnosti

myslu
Obr. 9 - MOl, Easi-Breathe, Syncroner Inhaler

V

současné dob ě

pro

farmaceutického

provádět

nalezení

prů-

intenzivní výzkum
alternativní

látky.

jsou k dispozici pMDl, obsahující jako hnací látku hydrofluroalkan

(HFA) (Cromptom, 2000)

MOl slouží k aplikaci

přesn é

dávky

předem připraveného

roztoku. Tekutina o známé koncentraci je pod tlakem
otevírací komory.
vypuzena z

Ru čním

p řístroje

obsahující suspenzi

přesná

formě

převedena

suspenze i

do spreje do

formě

dávka léku ve

aerosolu

(Coates, Ho, 2000, 1 - 10) Hlavní komponenty jsou rezervoár,
či

roztok

a dávkovací ventily, které
ov l adač,

ovládáním je

léku ve

léčiva

stl ačí

v tekutém plynu , který slouží jako pohon,

známé množství obsahu rezervoáru, sprejový

který je spojen s rukojetí dávkovacího ventilu a dvojicí otvorů komor (Clark,

2000,13-29) .
Tlakovou nádobku opouští po

stlačení

ventilu sprej o velikosti

který by nikdy nemohl dosáhnout periferních
spreje následuje prudké a náhlé

odpaření

částí

částice

cca 40 !Jm,

DCD. Po bleskovém

hnacího plynu,

čímž

se

částice

uvolnění

sníží na

velikost 1-25 !-lm; tento aerosol má MMAD (Mass median aerodynamic diameter) 5,3

IJm (Jandová , Kandus et a!., 1997, 92).
Největš í

nevýhodou tlakových MDI je, že pro koordinaci mezi aktivací inhalátoru

a správně provedeným nádechem je nutný nácvik

(Špičák , Kašák, Pohunek, 2003,

200). Jedním z hlavních problémů je vysoká depozice v oblasti ústní dutiny,
zapříčiněná

vel kou rychlostí atomizovaných

kapiček

asociovaných

vatomizačním
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procesu , a poté špatná koordinace ruka - dech. Jako
Obecně

spacery a komory.

říci ,

lze

příslušenství

vyrábějí

se

že nástavce (spacery) a komory (chambery)

zvyšují dodávku léku do plic a redukují orofaryngeální depozici. Jsou výhodné pro ty
kteří

pacienty,

mají problémy s

příd atných zaříze ní

je snížená

inh al ační

přenosn ost

technikou.

Nevýhodou

a menší komfort. Další pokrok

běžn ých

představují

pacientům, kteří

dechem aktivované MOl (BEl , BA - pMOI) - mohou pomoci
problémy s používáním

inhalačních

mají

MOl.

Výhody MDI

Nevýhody MDI

Celosvětově rozšířený

používaný mezi

a nejvíce

přístroj i

Pro

k iT.

relativně značnou
setrvačnost

vysokou

aerodynamickou velikost a

aerosolu ,

převážná část

aerosolu (až 80 %), zůstane nárazem deponována na
zadní
BE l

u s nadňuj í

koordinaci a

přitom

Při

stěně

orofaryngu.

vypuzení spreje z nádobky dochází k ochlazení

testy in vitro ukazují stejnou

inhalátoru, což

úči nnost

aplikaci,

jako u MOl

při

následující

negativně ovlivňuje

Je nutné

počkat nejméně

často

bezprostředně

velikost

částic

aerosolu.

1 - 2 min.

Se spacery se dosahují stejné

Látky CFC

úč i nnosti

i způsobit nebezpečné srdeční arytmie.

s DPI (Novotná, 2003).

další

vedou k bronchokonstrikci a mohou

Tyto Ilátky se stále ještě používají ,

přestože

jsou

ekologicky závadné , tj . zvětšují ozónovou díru .
Nemocní

výrazně

chybují v

inh alačn í

technice, tj . až

50 % nemocných nezvládá koordinaci ruka - nádech
- ústa .

5.4.1.1 .4

Přídatné přístroje

Je známo, že až 50 %
způsobem ,

dospělých

k MOl

není schopno použít klasické MOl

účinným

protože nedokáží koordinovat vypuštění dávky s nádechem . K překonání

inkoordinace byly vyvinuty spacery, nástavce (IN)

zvětšující

inhalovaný objem, které

také zvyšovaly depozici léků v plicích a snižovaly ukládání v orofaryngeální oblasti
(Novotná , 2003 , Crompton , 2000). Nástavce se vkládají mezi ústa a MOl. Komory
a nástavce se setkávají s velkou oblibou a efektivitou u
a to zejména pro svou
tvarem

(trubička ,

rozměrnost.

latexový pytlík

dětí ,

nikoli však u

dospělých,

Komory se liší objemem (od 200 do 750 ml),

připevněný

ke kuželu z

umělé

hmoty s ventilem

apod. ).
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Studie (Novotná 2003) prokázala, že více než 50 %
zřídk a kdy ,

nikdy použito nebo bylo použito jen

předepsaných nástavců

nebylo

bronchodilatační

účinek

dále že

400 mg salbutamolu pomocí tlakového aerosolového inhalátoru s
nástavcem (IN) a pomocí

inhalačního

in sp ira č ní m
l éčbu

systému Easy Breathe je srovnatelný. Pro

pacientů

nízkou compliance ze strany

inhalačním

při

použití systému pMOI + IN se Jevl

dechem aktivovaný systém Easy Breathe jako

vhodnější

pro

inhalační

salbutamolem .

Selektivní

p řídatn é

(pomocné ,

doplňkové) přístroje

(accessory devices) s MOl mají

rozdílný vliv p ří datných přístrojů na FPF dávku jemných částic, hrudní depozici,
společný

dodávku léku s asynchronní aktivací MDI. Redukují
jm enovitě

problém s MOl,

vysokou orofaryngeální depozici aerosolu a inkoordinaci mezi aktivizací a

inhalací pacienta. Cílem je systematicky porovnat výkonnost rlJzných

přístrojů

in vitro

(Wilkes, Fink, Ohand , 2001, 351 - 360).
samostatně

MOl byly testovány

a s

přídatnými přístroji

a s 5 pozd ržovacími (holding) komorami .

Měří

(se spacery - nástavci)

se MMAO a MMAO menší 4,7 jJm .

Při

porovnání samotného MOl s AD, všech ny AD redukují aerosol MMAO a zvyšují
poměr

plíce - hrudník. Použití
Inhalační

aplikaci léku z MOL
nástavce, kde jsou

částice

inhalačního

nástavce (záchytné komory) zlepšuje

nástavec (spacer)

mů že běhe m

aplikaci

in h a l a ční ch kortikosteroidů,

této doby lék inhalovat. Je-Ii

inhalačních

aplikaci

léku do

inhalační

nástavec používán pro

snižuje depozici léku v ústech a orofaryngu,

omezuje ka šel a riziko výskytu orální kandidózy.
při

uvolnění

léku drženy v suspenzi po dobu od 10 do 30 sekund .

Pacient

nástavce

umožňuje

Kromě

kortikosteroidů

toho používání

snižuje

biologickou dostupnost a riziko nežádoucích systémových

jejich

účinků

inhalačního

systémovou
(Wilkes , Fink,

Dhand , 2001 , 351 - 360).
CFC v MOl se nyní

začaly

nahrazovat hydrofluoroalkany (HFA). Pro broncho-

dilatancia je dávkování z CFC a HFA
kortikoste roid ů

inhalátorů

ekvivalentní.

Nicméně

u

některých

s HFA, kde plic dosahuje větší frakce malých částic, může dojít jak

k větší účinnosti , tak k větším systémovým účinkům .
Klinická výkonnost

přídatných přístrojů:
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P řídatné zaříze n í

Dávka

Red ukce

jemných

hrudní

částic

depozíce

Protekce
dávky

při

Snadnost
použití

asynchronicit
ě

MOl a aktivátor

+++

+

+

++++

+++

++

++

+++

++++

+++

+++

+++

Optihaler

++

++++

+

++

Vlastn í výpomoc

++

++

+

++

AeroChamber

+++

++++

++++

+++

Optichamber

+++

++++

++++

+++

++

++++

+++

++

+++

+++

++++

++

++

+++

+++

++

Spacer (nástavec)
Role toaletního paplru
Elipsa

Holding chamber
(pozdržovanl komora)

Aerosol Cloud Enhancer
MedíSpacer
Inspirease

Každé +
V ČR

představ uje

jsou

10%

dostupné

změny

MOl

zvýšení

systémy

účinn osti

od

(Oennis , 2004, 59 - 60) .

výrobců :

Boehring

Ingelheim,

GlaxoSm ithKline , Chiesi , Shering - Plough, Hexal, Salutas, IVAX, Aventis. Nástavce
k MOl

zaji šťuji

GlaxoSmithKline a Trudell Medical London.

5.4.1.1 .5
OPI jsou
přesné

ručn í

OPI

inhalátory, které propíchnutím kapsle

či

tobolky umožní inhalaci

dávky pacientem . Po dobu více než padesáti let vzniklo mnoho druhů

práškových inhalátorů fungujících na obdobném principu.
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Prvním v

řadě

v práškové

OPI byl Aerolizer (1949) , obsahující

formě .

Byl velmi nedokonalý;

kontrolou nad podávanou dávkou a

vyznačoval
chyběl

léčivo

se malou

mechanizmus

disperze (Clark, 2000, 13 -29). Přesto se ukázalo, že u
skupiny pacientů,

kteří

účinně

nedokázali

používat MOl,

statisticky významně zvyšuje pr ůn i k léčiva do plic . Naplňuje se
Obr. 10 - Aero/izer

nadzvednutím páčky západ ky na horní části inhalátoru a dávka
se uvolňuje při vdech u proudem o rychlosti přibližně 30 IImin.

Nemocní s

těžk ou

bron chiální obstrukcí jsou schopni takové intenzity vdechu docílit.

Dalšími typy byly Spinhaler a Rotahaler, které užívaly želatinové kapsle , od sebe
odlišné mechanismem disperze a systémem otevření kapsle. Spinhaler (Instal,
Fisons Ltd) byl vyvin ut z nutnosti podávat větší dávku kromoglykátu sodného, než
která se podávala tehd y d ostupnými MOl , a byl prvním OPI v
se zjistilo, že inhalátor mohou použít i pacienti,
vyvinut další typ jedno dávkového OPI

kteří

léčbě

astmatu . Protože

nedokázali pracovat s MOl, byl

ručního

inhalátoru

Rotahaler (Allen,

Hanburys) pro inh alaci salbutamolu. Tyto inh al átory používaly tobolek nebo patron
obsahujících lék i práškové vehikulum a musely se pokaždé inhalované dávce znovu
nabít.
Pozděj i

vznikl další typ OPI, kde se lék nacházel v blistru z hliníkové fólie o 8

dávkách, Diskhaler. Po použití 8 dávek se musí znovu nabít novým diskem.
K inhalaci

salmeterolu

a

fluticasonu

byl

vyroben

4 a 8 dávkový Diskhaler. Diskhaler systém je založen na
podkladě

inhalace doprovázené propíchnutím jednoho ze

čtyř blistrů předbaleného
Inspirační

Obr. 11 - Diskha/er

léku na kovovém foliovém disku .

rychlost proudu velmi

ovlivňuje

depozici léku u

Diskhaleru. Srichana a kolegové zaznamenali, že FPF
(frakce jemných

částic)

byla redukována ze 40 % na 20 %,

když PIFR (peak inspiratory flow rate) , tj . vrcholová

inspirační

rychlost, klesla z 60 na

30 IImin (Chodosh et al., 200 1, 309 - 315) .
Větši n a

pacien tů

však

upřednostňuje

v dechové tísni mají výrazné potíže

multidávkové

opětovně

obsahuje 60 separovaných dávek zabalených v

inhalátory,

navíc pacienti

nabít inhalátor. Diskový systém
kotoučový

pás (cívka) . Blister je
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odpečetěný

(otevře ný ),

otevře n .

náustek

páčka

když

FPF klesá z 21 %

zpět

a

60 IImin na 16 %

při

je posunuta

při

28,31/min.
Další

předsta vuje

pokrok

60

dávkách

a 200dávkový Turbuhaler, nabíjený

působením

gravitace.

Nevýhodou

požadavky

Turbuhaleru

dechový proud Obr. 12 - Turb uhaler

nejméně

dokázaly, že jej mohou
těžký m

jsou jeho

o

na

silný

30 IImin - k aktivaci inhalace. Studie

úč inn ě

používat i

děti.

AB, nikoli však malé

např .

DPI

Diskhaler

dospělí

pacienti se

Turbuhaler je multidávkový

pro budesonid 200 dávek). Studie na 100 zdravých

dobrovolnících zjistily, že léková depozice klesla z 28 na 15 %
p ři

proudu od 58 do 36 IImin. Studie
Obr. 13 - Diskus

Jedním z nových

při

IFR (inspiratory flow rates), tj.

určily

rychlosti

inspiračního

spodní limit pro PIFR

pro Turbuh aler od 28 ,3 do 6 IImin.
h itů

na poli

inhalační léčby

1 použití s 60 dávkami, u
umístěných

v kapsách

něhož

je

léčivo

oddělení

Turbuhaleru má
Obr. 14 - HandiHaler

léčiva

obsaženy

léčivo vypuštěno

do komory,

popsaných 2 fólií vydechnuto. Díky fóliím

chráněno

zcela

jsou dávky

na

mezi 2 hliníkovými pruhy. Když se

inhalátor nabije pro použití , je
odkud je po

přístroj

je Accuhaler neboli Diskus ,

před

vlhkostí a na rozdíl od

zařízení číselný počítač

dávek, který ukazuje,

kolik dávek ještě zbývá. Kromě Turbuhaleru obsahuje většina
léčiv

jako práškové vehikulum laktózu, jejíž velké

částice

dopadají do HCD, kde mohou u některých nemocných působit potíže. Vždy záleží na
množství, které je užíváno, u Rotahaleru je užito daleko více laktózy než u Diskusu.

Na dru hou stranu och ucené vehikulum vdechované spolu s lékem je
protože pacient cítí, že
Dalším

v

pořadí

je

něco

je

uzavřen

výhodou,

který

využívá

vdechl.

HandiHaler,

želatinových kapslí . Kapsle je
Přístroj

často

umístěná

a kapsle je propíchnuta

na knoflík, který kontroluje

jehličky.

v

komoře.

zatlačením

Pacient inhaluje

náustkem. Využívá se k inhalování tiotropia.v široké
Obr. 15 - Easvhaler
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nabídce moderních systémů je v souča sném vývoji
bezfreonových
Easyhaler

aerosolů

patří

patrné, že prosazování

(s HFA) je zatím obtížné a pomalé jako je

počtu

informujícím o

umožň ují cí ch uťovou

kontrolu inhalace.

proudu se pohybuje kolem 28 I/min .

dávek.

Nosičem

Dosta čující

Některé

Easyhaler.

odměře ných

mezi multidávkové systémy, obsahující 200

opatřen počítadlem

n a př.

dávek. Je

léku v inhalátoru je laktóza,

rychlost

inspiračního

studie dokazují jeho

dechového

efektnější ú čin nost

ve srovnáním s standardním MOl. Porovnávací studie s Diskhalerem ukázaly jeho
vyšši

účin nost.

Depozice u

středně těžkýc h astmatiků činí

zhruba kolem 23,7 %

podávané dávky (Čá p, Malý, 2001).
U dnes užívaných OPI platí toto: po 2. - 3. hlu bokém nádechu se propíchnutá kapsle
současných

vyprázdní. Aerosol ze
který

nepřízn ivě zvětšoval

Výrobci OPI na

čes kém

velikost

OPI má MMAD kolem 2,6 IJm, laktátový

částic

na 30 - 60 IJm, se nyní

nosič,

nepřidává.

trhu jsou Novartis, GlaxoSmithKline, Orion Pharma , Boehring

-Ingelheim , AstraZeneca.

Druh

balení

PIF v ilmin

Druh léku

konzistenc

inhalátoru

e dávek
při
doporučen

é PIF
Autohaler

1 dávka

Bronchodilatancia

30

(salbutamol)
Spinhaler

1 dávka

30

kromoglykát sodný

Rotahaler

1 dávka

70

Bronchodilatancia
(salbutamol,
beclometason
dipropionát)

Diskhaler

4 , 8, 60 dávek

30

Turbuhaler

200 dávek

Nejméně

salmeterol a fluticason
3018 ,

nad 604

Kortikosteroidy

(např .

89 - 90
při

budesonid)

% , a'le

Bronchodilatancia

PIF 30

(salbutamol)

I/min 5560 %4

Diskus

60 dávek na

30 - 20 18 až 904

Bronchodilatancia

89 - 98 %
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jedno použití s

(salbutamol)

počítadlem

1 dávka

HandiHaler

2018, 154

Bronchodilatancium
(tiotropium)

200 dávek s

Easyhaler

počítadlem

N ej nověj ší

5.4.1.1.6
i sMOI

(salbutamol)

studie srovnávající jednotlivé typy OPI mezi sebou

představuj e

Hlavní výhodu OPI

mechanismus použití, je

poháněn

mezi

n ejvětší

relativně

nevýhody. Další

vlastním dechem
ručně

pacienta. Systém jednotlivého balení každé dávky, kterou pacient
přístroj k u , patří

90 %

Bronchodilatancia

28

vpravuje do

závažný problém je spojený
potřebné

s jeho velkou výhodou, tedy s pohonem dechem pacienta; ke generovaní
dávky je nutný dechový proud o

u rčité in te nzitě ;

rel at ivně

Clark udává, že i

nemocný

pacient je schopen ta kový pro ud generovat (Clark , 2000, 13 - 29).
Ve studiích
dosp ě l ých

p rovád ě nýc h

pacientech s výraznou obstrukcí

porovnávána

účinnost

rů z ných

použití

na astmatických

dětech různých věkových
při

a schopnost generovat

akutním astmatickém záchvatu byla

aktivačni

a Rota haleru došlo k významným
DC) v porovnání k placebu u

léčebného

proudovou rychlost dechu

při

OPI (Ingelheim inhalátor, Rotahaler, Turbuhaler, Oiskus) a pMOI

(Borgstrbm , 200 1, 281 - 287). Pokusy ukázaly, že v

Turbuhaler se

skupin a na

vyzn ačuje

efektu je

d ětí.

zm ě nám

FEV1

případě

křivky

Ingelheim inhalátoru

(ukazující

stupeň

obstrukce

Turbuhaler byl porovnáván s pMOI a Rotahalerem.

vyšší rezistencí než Rotahaler. Pro dosažení dobrého

potřeba

generovat rychlost dechového proudu kolem 30 I/min

u Turbuhaler a 70 I/min u Rotahaleru.
Je dokázáno, že u
stu pněm

bronchokon strikce než u
zj i štěno,

kolem 3 let bylo
rozdíl od
starších

d ětí

dětí

inhalátoru je

účinnost méně ovlivněná

nízkorezistenčního

že nemohou profitovat z

spodním

inhalátoru. U malých

léčby

dětí

pomocí Turbuhaleru, na

4 a 5 - letých , které jsou již schopny generovat

patřičný

proud . U

komparativní studie OPI a pMOI s pozdržovacími komorami dokázaly,

že efekt na FEV1
kromě

rezi stentnějšího

mladších

k řivce

dětí

je obdobný

při

obojím používání. Z této studie vyplývá, že

pod 3 roky není k ovládání

ručních inhalátorů

dechu, ale spíše mentální schopnosti. Ani OPI se neukázal jako

problémem síla

vybočující

z těchto

studií (Borgstrbm, 2001 , 281 - 287).
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Dále bylo dokázáno, že mezi Oiskusem a Turbuhalerem není žádný rozdíl mezi 30
a 60/90 I/min.
výrazn ě

Inhalační

rychlost vdechované ho proudu (PIF) 13 a 22 IImin

s dosp ě lými astmatiky bylo dokázáno, že

při

poč í tat

zapříčině ná

s možnou bronchokonstrikci
nelékovými

při

komponentami

kromě

v pMOI.

léku v plicích 13,1 % a 5,5 % 60 I/min
Průtokov á

rezistence s kapslí na

při

při

U

toho se

pravděpodobně

použití pMOI, která je

kromoglykátu sodného (SCG) byla obdržena

studiích

podání léku Turbuhalerem bylo

dosaženo stej ného efektu jako podáním dvojité dávky cestou pMOI,
musí

Při

nižší efekt pro Turbuhaler, ale deklinace byla postupná.

měla

při

Spinhaleru

inhalaci

standardní PIF 120 I/min depozice

nízkém proudu.

místě

je kolem 4 kPa

při průtokové

rychlosti

2,35 m3 /h (39 I/min). Při in vitro pokusech s HandiHalerem byl pozorován pokles
v dávce jemných

části c při b ližně

o 20 %, když poklesla

průtoková

rychlost ze 28 ,3 na

201/min .
Clark a Hollingworth prokázali rozdíly mezi rezistencí a tlakem u 6
inh alátorů.

předčí

Ve studii s 55 astmatiky bylo potvrzeno že
Turbuhalerem byla nižší než u Oiskhaleru,
rezistencí.
p oměr

Př ístroj e

s ystémů

podobném

odpor Oiskhaleru .

průměrná

pravděpodobně

inspirační

je to

rychlost

zapříčiněno

s vyšší rezistencí mohou produkovat vyšší (lepší,

část i c

jemných

nižší u

přístroji

Pozorovali vyšší rezistenci u Ingelheim inhalátoru ,

HandiHaleru. Zaznamenali, že odpor Turbuhaleru

typů různých

vyšší

kvalitnější)

léku. Ale zase je dokázáno, že orofaryngeální depozice je

s vyšší rezistencí. Je tedy

pravděpodobné,

přístroje

že

s vyšší

rezistencí jsou více limitující než ty s vyšším tlakem, s vyšší rezistencí ale produkují
více jemných

částic.

Je také dokázáno, že

maximální nádechovou rychlost nebo proud .
mezi FEV1 a možnostmi
hodnotám, zatímco
při

pacientů

současné

dýchání HandiHalerem.

součást

konzistentnější

inhalátory s vyšší rezistencí produkují
Některé

studie ukazují, že korelace
předpovídaným

generovat PIFR neodpovídají

studie zaznamenaly významnou korelaci mezi FEV1

Závěrem

lze uvést, že OPI

terapie nemocí dýchacích cest.

Prostřednictvím

přestavuje

OPI

může

velmi

důležitou

obdržet efektivní

dodávku léku naprostá většina pacientů. Přesto jsou OPI rozdílné ve své konstrukci a
v poža-davcích

inspiračního

proudu. Znalost

těchto

charakteristik

může

ovlivnit

léčbu

dýchacích cest nebo dávkový systém (Wilkes, Fink, Ohand, 2001, 351 - 366) .

57

Vědecké

práce srovnávající DPI a (p)MDI s nástavcem ukazují, že nelze

typ inhalátoru je
typy jsou

úč innější ,

úspěš ně

snadn ěji

nebo

říci,

který

ovladatelný pro pacienty s AB. Oba dva

pacienty užívany, pokud

proběhl

adekvátní zácvik a pacient byl

seznámem s technikou IT. Z ekonomického hlediska jsou

nejdostupnější

pMDI.

Studie provedené v Č eské republice sledovaly, jak jsou děti a adolescenti schopni
Během

zvládnout IT.
úspěšnost

lázeňského

správné inhalace. Mezi

pobytu,

při edukač ním

inhalační přístroje,

programu se testovala
běžně

u nás

dostupné

patří

z DPI Tubuhaler, Discu s, Aerolizer, z (p)MDI nástavec s dávkovým aerosolem,
Věkově

Dávkový earosol (DA).
používající DPI a DA,
těžkým

a

důležité

Discusu, který užívají nemocní s

se povšimnout chybován í

ad olesce ntů

ale spoň

s Turbuhalerem , 77%
Zvýšený
uděl a li

tvoří

děti

a dospívající

středně těžkým

AB, je užívají pacienti s lehkým AB. naopak (p)MDI užívají malé

let). Zde je
děti

kromě

srovnatelnou skupinu

počet

jednu chybu.

pacie n tů

při

IT;

při

vstupní kontrole

Bezchybně

děti

(3 - 7

udělalo

inhalovalo 78%

pacientů

s Discusem , ale jen 42% s Dávkovým aerosolem.

pouze jednou chybu. Statisticky byly nejlépe vyhodnoceny

Turbuhaler a 'Oiscus, více obtíží se vyskytlo u Aerolizeru a jako

nejobtížněji

ovladatelné byly vyhod noceny (p)MDI. Studie se sestávala ze 4 kontrol ;
kontrole nejvíce chyb
a

38%

chyb (až 5) se vyskytoval zejména u (p)MDI. Naopka jedinci s 'OP I

nejča stěji

bezchybně

a až

d ěti

děl ali

pacienti s (p)MDI,

s Discusem v 98% také

děti

při

2.

s Turbuhalerem inhalovaly

bezchybně , hůře

byly na tom ti,

kteří

inhalovaly s Aerolizerem (Rydlová et al. , 2005, 9 - 12).
Srovnání OPI a (p)MOI dostupných na trhu v ČR:
1.návštěva

2.

n ávštěva

3. návštěva

4.

návštěva

Turbuhaler

78%

100%

100%

Discus

77%

98%

100%
Celkově

Aerolizer

100%

zaznamenána
pouze 1 chyba
Dávkový aerosol
nástavec s dávkovým

42%
Až 5 chyb

75%

100%
100%

aerosolem
Vysvětlivk y:
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pacientů

v % kolik

inhalovalo

bezchybně

Srovnání multidávkových OPI dostupných na trhu v ČR:
Turbuhaler

Oiskhaler

Oiskus

Easyhaler

Maximální

počet

dávek v blístru

NA

8

60

NA

Maximáln í

počet

dávek v rezervoáru

200

NA

NA

200

ne/ano

ano

ano

ano

Zabezpečení předávkování

ano

ano

ano

ano

Upozorn ění

ano

ne

ano

ne

U za mče n í

ne

ano

ano

ne

Znovunabytí dávkam i

ne

ano

ne

ne

ne/ano

ano

ano

ano

Podobnost v zac házení s MOl

ne

ne

ne

ano

Počet operač ních ma névrů

6

8

6

7

++

+

+++

+++

Snadnost čistění

+++

+

++

+++

Odolnost inhalačního systému vůči

+++

+

++

++++

ne

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

Poč ítad lo

dávek

Laktátový

Snadnost

na posledn í dávky

n osi č

př ípravy

dávky

poškozen i
Nezávislost FPF na PIF
Ochra na

před

okolní vlhkostí

Vysvětlivky:

NA - nelze aplikovat,
ne/ano - v

novějším

Turbuhaler pro symbikort je již

počítadlo

i laktátový

nosič

zabudovaný,

FPF - respirabilní frakce,
PIF - vrcholový nádechový

5.4.1.1.7
Náustek

ovlivňuj e

průtok.

Depozice a ná ustek
depozici v ústních dýchacích cestách . Studie popsané Linem ,

Breyssem , Laubem a Swiftem se zabývaly tímto jevem u OPI (Lín et al., 2001 , 355 341).
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částic

Depozice

částice.

záleží na velikosti

Zdá se, že studie in vitro dokázaly, že

náustek o průměru 2,0 a 2,7 cm snižuje depozici 4 IJm částic v modelu DC
při in s p irač n í

(orofaryngealních DC)

rychlosti proudu vzd uchu mezi 60 - 120 IImin v

porovnání s 1,5 cm náustkem. Náustek o prů měru 2,0 a 2,7 cm také snižuje depozici
8 IJm

částic při

in s piračního

rychlosti

proudu 60 I/min v porovnání s 1,5 cm náustkem;

pro rychlost nad 60 I/min má širší náustek minimální efekt. Depozice malých
ov livně n a změnou

2 IJm není
nestačí

při

velikosti náustku, protože velikost

na to, aby ovlivnila alteraci

rychlosti 60 - 120 I/min

p ři

částic

je tak malá, že

vstupu. Z toho plyne, že depozice

insp iračního

čím

proudu se sn ižuje,

částic

částic

4 IJm

se více otvírají ústa.

Tento efekt s otvíráním úst je m é n ě patrný u částic s průměrem 8 IJm. Mnoho OPI je
koncipováno pro větší nebo rovnou IFR 60 IImin . Částice v rozpětí <2 IJm a >8 IJm
jsou

ovlivňovány nejméně ,

kolem 2,0 cm v

nejvíce se to týká

částic

prům ěru výra zn ě usn adňují

dýchací cesty (OPLDC)

p ři

kolem 4 IJm . Standardní náustky

průchod částic přes

orofaryngeální

IFR mezi 60 - 12 IImin, v porovnání s náustky menšími.

Navíc, zvětšení náustku na 2,7 cm sníží ztráty

při

IFR mezi 90 - 120 IImin (Lin et al.,

2001,355 - 341).
in h ala č ní

OPI vyžadují
je

všeobecně

Ně které

může

zabez pečení

s ohledem na

mají

bě hem

minimální nádechové

exacerbace pro

odpovíd ajícího dodání léku by

mělo

některé

pacienty

být dávkování upraveno

nádechovou rychlost, které je pacient schopen dosáhnout.

či stý

laktózou) , a proto by
OPI

být použití OPI

inspirační

OPI obsahují

rozdílné

třeba určité

jednodušší. K inhalaci z OPI je

rychlosti , a proto
obtížné. K

techniku odlišnou od techniky inhalace z MOl a jejich použití

př i

lék, zatímco jiné obsahují lék smíchaný s plnidlem
dávkování léku

rozdílnou

plicní

měl

být brán

depozici.

zřetel

Skladování

na

(např .

skutečnost ,

některých

že

suchých

práškových forem léků může ve vlhkém prostředí přinášet těžkosti. Tento problém je
účinn ě řešen

Přesto

se

u OPI užívajících blistry, kde jsou kapsle

většina

studií i klinických

výzkumů

hliníkovým obalem.

kloní k názoru , že s ohledem na

com pliance pacienta i na ekologické aspekty (OPI sou
nevyužívají CFC) by se

chráněny

mělo postupně přecházet

ekologičtější

na tento typ

než MOl, protože
přístroje.

Ale

při

přechodu

z MOl na OPI by dávka léku měla být upravena (Špičák, Kašák , Pohunek, 2003,
200).

60

6

METODIKA

6.1

Vymezení problému

Z random izovaných studií i

světových

guidelines vyplývají

přehled né

postupy

p ři

farmakologické terapii , z randomizovaných studií zabývajících se pohybovou terapií,
fyzickou zdatností a její důležitostí pro kval itu života vycházejí možná doporučení
ohledně

pohybového režimu pro ch ronicky nemocné astmatiky (Smolíková ,

2006), ze studií zabývajících se kvalitou života vyplynulo, jak
vnímá ní

onemo cnění,

postoj pacienta k

on e mo cnění

důležité

Máček,

je samotné

a jeho psychický stav. Z povahy

onem ocnění je zřejmé , co všechno bude výslednou terapii ovlivňovat. Účelem této

práce je zasazení IT do ko ntextu léčby, nalezení všech možných faktorů, které se
podílejí na

6.2

úspěšnosti

IT.

Organizace výzkumu
6.2.1

Sběr

Výběr

zkoumaného vzorku

anamnestických dat,

skupinové

cvičení

bylo

vypl n ě ní d otazníků ,

p rováděno

Miramonti, pod vedením paní

v Lázních

pri m á řky

Děti

prošly

vstupním

a

Luhačovice,

rodiči, vytvořily

výstupním

standardizovaným ki neziologickým rozborem , který je

podstupovali

IT skupinovou

absolvovali skupinou pohybovou terapii,

6.2.2

dětské

ozdravovně

vyšetřením,

opatřen

fotodokumentací. Dále

dětí

a dospívajících s AB ,

i individuální,
zaměřenou

dětí ,

skupinu podstupující výše

spirometrickým

probandi vyplnili dotazník zabývající se kvalitou života
denně

v

MUD r. Rydlové, která vybírala skupinu

které po podpisu informovaného souhlasu
uvedené.

kineziologický rozbor pacienta, IT a

kterou

následně

hodnotili,

na problematiku AB.

Chara kteristika zkoumaného vzorku
MUŽI/žENY

1. graf Charakteristika sledovaného souboru:

počet dětí

20, z toho chlapci 8, dívky

12.
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MlŽ

počet

v%

ŽENA

12

60

MUŽ

8

40

CE LKEM

20
HISTOGRAM vĚKu

:1

I :,

2. graf Věkové spektrum
věk

v letech

počet dětí

7

8
9

2

10

3

11

1

12
13

3

14

4

15

o

16
17

3

Z Tabulky vyplývá, že 4
17 letech. Ostatní

věk

probandům

bylo 14 let, 3

probandům

mezi 7 a 17 rokem není tak

bylo po 10,13 a

často

zastoupen.

Nejmladšímu probandové bylo 7 let.
Další grafy vycházejí z anamnestických dat.
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ASTHMA BRONCHIALE
NE
0%

ANO
100%

3. graf Asthma bronchiale ukazuje, že všechny

děti

mají v anamnéze záznam o

diagnóze

AB

RODINNÁ ZÁTĚŽ

4. graf Rodinná
alergií

či

zátěž

postihuje, zda se v

rodině

vyskytuje

ještě

jiný

člen

s AB,

atopickým ekzémem .
ECZEMA ATOPICUM

5. graf Eczema atopikum postihuje, kolik procent dětí trpí atopickým ekzémem .
POLLlNOSIS

6. graf Pollinosis

představuje,

kolik

dětí

trpí alergií .
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RHINITIS CHRONICA

7. graf Rhinitis chronica zachycuje, koli k
CHRONICKÝ KAŠEL

dětí

trpí chronickou rýmou.

I

8. graf Chronický kašel zaznamenává, kolik

9. graf Nefrologické obtíže zachycuje, kolik

dětí

dětí

trpí chronickým kašlem

trpí nefrologickými obtížemi.

ZVÝŠENÁ ÚNAVNOST

10. graf Zvýšená únavnost

r

p ředstavuje,

kolik

dětí

trpí zvýšenou únavou.

ZVÝŠENÁ N~CNOST
0%

ANO
100%
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11. graf Zvýšená nemocnost zachycuje, u kolika

dětí

se v anamnéze vyskytla zmínka

o vyšší nemocnosti .
OBTíŽE OD KOJ ENECKÉHO vĚKu

ANO

12.graf Obtíže od kojeneckého
( resp irační

věk u

zachycuje, odkdy se manifestují první obtíže

a kožní).

OBTÍŽE OD NÁSTUPU DO ŠKOLY

13. graf Obtíže od nástupu do školy zachycuj e, od kdy se manifestují první obtíže
(alergické
a astmatické).
ZHORŠENí S YM PTOM Ů S
NÁSTUPEM DO ŠKOLY

14. graf Zhoršení

symptom ů

respiračních symptom ů

s nástupem do školy

doplňuje ,

zda došlo ke zhoršení

se zahájením povinné školní docházky.

OBESITAS

15. graf Obesitas charakterizuje,

kolik

dětí

je obézních

(hmotnost nad

97 .

percentilem).
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Tabulka charakterizující sledovaný soubor, průměrná výška 155,45 cm, průměrný
BMI

vyjád řený

před stav ovat

50

pacient

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

v percentilech 57,4 se pohyb uje nad normou, které by v populaci
(K rásn i ča nová,

pohlaví
žena
muž
muž
muž
žena
žena
žena
žena
žena
žena
žen a
žena
m už
muž
muž
žena
muž
žena
muž
žena

Lešný, 2005).

věk

výška

hmotnost

BMI

BMI v percentilech

rok narozen í

11
12
7
9
17

141
155
132
138
163
165
162
161
159
166
146
160
146
147
150
177
182
164
161
134

34
42
30
38
75
56
66
66
45
49
34
40
35
35
37
61

17,1
17,4
17,2
19,9
28,2
20,5
25,1
25,4
17,7
17,7
15,9
15,6
16,4
16,1
16,4
19,4
21,7
22,6
19,2
16,3

50
45
75
92
100
65
98
98
27
24
58
5
45
40
45
25
78
73
55
50

95
94
99
97
89
93
92
91
93
91:
98
92
96
96
96
89
92
89
93
97

13

14
16
13
14
8
14
10
10
10
17

14
17
13
9
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61
50
29

6.2.3 Sledování zkoumaného vzorku
v lázních
Po

léka řs ké m vyšetře ní

provozu

léče bny.

dopoled ne skupinového

zúčastnily

cv ičen í,

po

skupinové i individuální
obědě

fyzikální terapie. V prvních dnech pobytu bylo
vyšetření.

Poté

cvičením děti

uděláno

měly ještě

pobytu
děti začlenily

inhalační

terapie,

uděláno

1. spirometrické

vyšetření

vyplnily dotazník, jehož vypsání

problémy s psaním, 60 min. Po kaž-

vyplnily VAS (Borgovu škálu dušnosti). V

léčeb ného

pobytu bylo

závěrečné

otázky, týkaj ící se efektivnosti

do

absolvovaly individuální procedury

děti individuálně

trvalo do 45 min ., u malých dětí, které
dém skupinovém

během léč ebné ho

a podepsání informovaného souhlasu se

Rá no se

a 1. kineziologické

mě l a

2. spirometrické

vyšetření

inhalační

a

závěru

děti odpověděly

na

terapie a hodnocení pohybové

terapie.

6.3
Na

Metoda

sběru

základě odb ě ru

vytvoře na

dat a statistického zpracování

anamnestických dat, která byla

výs ledk ů

pořízena

charakteristika zkoumaného souboru. Dále byl

z

výpovědí rodičů,

dětem

byla

rozdán dotazník,
66

sestavený na
ast m atiků

základě několika

v anglicky

hov ořících

jiných

bod ů ) . Počty dětí,

lze tedy

p ř ibližně

bodově

něj

zemích, z

(kvalita života , vztah k pohybové
každá otázka byla

dotaz níků

aktivitě ,

čerp a ly

se

poříze n á

Dále bylo zaznamenáno spirometrické

z

byly

prostředí

před

s

atd .),

ano = 1 bod , ne = O

procentuál n ě

výpovědí dětí,

mě ře ní

okruhů

otázky pro vznik

(vě tšinou :

počtu bodů

které dosáhly stejného

dětských

užívaných u

vliv socioekonomického

ohodnocena dle smyslu

srovnat tato data ,

př ílohy)

(viz.

zpracovány,

výpověďmi rodičů.

a po terapii a rozdíl mezi
vyšetření

hodnotami, kdy došlo ke zlepšení a kdy ke zhoršení hodnot. Spirometrické

závisí také na spolupráci pacienta, proto ne vždy lze výsledky považovat za zcela
směrod atné

(Fišerová , 2000, 34 - 40, Chlumský, 2000, 2 - 9, Chlumský, Pokorná,

2002 , 195 - 199).
Další

část

výzkumu se týkala kineziologického rozboru; z celého

vybráno jen pár
nepřítomen

parametrů,

bodově

které byly

vyšetření

ohodnoceny (nález

přítomen

zakreslovaly na horizontální
bezp rostřed ně

ú se č k u

dlouhou 10cm (VAS), jak se cítí

po ní. Pro kontrolu jim byla 3x dána i

Hodnoty se od sebe nelišily o více než 2 mm. Malým
vysvětl en á

Poslední

bylo 10 skupinových

měřených

cvičení,

hodnot

pohybovou

úsečka

vertikální .

byla funkce zakreslován í

(před

aktivitě) .

a po fyzické

avšak ne vždy se všech 20

dětí cvičení

vynechaly cvičení z důvo d u nemoci.

před m ět

zkoumání

představuje

vyhodn ocení pohybové terap ie a

asistované terapie. Na tyto otázky odpovídaly

děti

Pohybová terapie sestávala z 25 min . aerobního
absolvovaly v dopoledních hodinách.

Výběr cviků

na konci
cvičení ,

vznikal na

al. , 2003, 71 - 78, Barney,1979, 27 - 35 , Smolíková ,
zkušenosti se skupinovým
míči,

cvičením .

Jednalo se o

cvičení

léčebného

které

pobytu.

děti

základě článků

Máček ,

inhalační

denně

(Silva et

2006) a empirické

s velkými gymnastickými

cviky na podporu stability a trénování rovnováhy, rychlých reakcí na

polohy,

děti

p řílohy) .

Tabulka zachycuje rozdíly obou

zúčastnilo,

dětem

před

tj .

pomocí ob l ičejů . Jinak při každé terapii měly možnost si přečíst Borgovu

škálu dušnosti (viz

Celkově

1,

O).

Další data byla získána hodnocením subjektivn ího pocitu dušnosti,

terapií a

bylo

mob i lizační

a protahovací cviky.

Cvičení

změnu

probíhalo za doprovodu hudby

67

a bylo

p řizpůsobeno

i menším

dětem,

byla snaha terap ii obohatit

emočním

nábojem

a děti motivovat.
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7

VÝSLEDKY

Dotazníková forma vychází z kvalitativního hodnocení. Otázky vycházejí z dotazníků
zabývajících se kvalitou života ovlivněnou zd ravotním stavem (HROOL) (Salajka ,
2006 , 11 - 19). Dotazníky byly sestavené na základě článků zabývajících se OoL
u děts kých astm ati k ů uvedených výše a v přílo hách, dále na základě kanadských
studií (Parson et al. , 2004, 1102 - 1108), které
vhod ných otázek pro

děti

provádějí

výzkum k sestavení

s AB.

Vyhodnocení dotazníku a tabulka uvádí vždy otázky, které

představují

urč itou

skupinu. Každá o d pověď byla bodově ohodnocena. Maximální počet bodů se
nejča stěji

shoduje s

po čtem

otázek. Dále tabulky ukazují jaký

počet d ět í

získalo

stejný počet bodů , což je vyjá dřen o i v procentech. Jelikož nebyl dostupný stand ard ní
dotazník užívaný vanglosaských zemích
dotazníky (uvedené v
zasahuje, byl
tohoto

vytvo řen

pří l oze)

speciálně

pro astmatiky, nebo tyto

nepokryly všechna pole, do kterých

onemocnění

nestandardní dotazník jako pokus o postižení celého spektra

onemocněn í .

Další grafy představ ují vybra né parametry spirometrického vyšetření , testy tvořící
součást

7.1

kineziologického

vyšetření

a subjektivní hodnocení

úspěšnosti

terapie .

Výsledky dotazníku

7.1.1

Rodinná

zátěž

Otázka:
Je

někdo

z rodiny

či příbuzných

také astmatik?

Kouří ro d i če ?
Kouříš?

Mají sourozend také astma?
Jsou tvoji sourozenci na

něco alergičtí?
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počet dětí

v%

4

20

6

30

2

6

30

3

4

20

4

O

O

5

O

O

počet

získaných bodů O - 5

O

RODINNÁ
ZÁTĚŽ
_ tl..

II

H_II

6

poéot bodu

zátěž

16. graf Rodinná
Graf

zohledňuje

dopouštějí,

nejen genetickou

zátěž,

ale i vliv rodiny, zda

rodiče kouří

nebo

aby jejich nezletilé dítě kouřilo. Riziková skupina (počet bodů polovinu a

více, tedy nad 2)

před stavuje

u nichž se dá

p ředpok l ád at

50%

dětí, děti

rodinn á

bez rizika jsou zastoupeny ve 20%.

zátěž,

p ře dstavují

Děti,

tedy 50%, což zhruba

dopovídá anamnestickým údaj ů m.
Tabulka

Přehled

zameškaných hod in ve škole

Kolik jsi zameškal(a) hodi n ve škole v tomto školním roce?

99 84 120 60 320 130 186 255 150 170 64 120 O
prů měrně

O

62

40

70

100 50

100

zameškáno hodin 115

Z této tabulky je patrné, že drtivá
nadpr ůměrný počet

většina dětí,

zameškává

hodin ve škole. Avšak vyskytují se i 2

skutečně významně

případy,

kdy

děti

uvedly, že

nezameškaly žádnou hodinu. Otázkou zůstává, do jaké míry jsou tato čísla
směrodatná.

7.1.2

Fyzická aktivita

Otázka:
Sportuješ rád?
Cv ičíš

ve škole

Je pro te be

při

cv ičen í

hodinách

tělesné

v hodinách

výchovy? Kolikrát

tělesné

výchovy

týdně?

náročné

a

vyčerpávající?
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Navštěvuješ

mimo školu

Sportuješ ve volném

nějaký

čase

v

sportovní klub, oddíl , kroužek

p řednost

kolektivním

Dýchá se ti

těžko ,

Dýchá se ti

těžko

jiné organizované

cvičeni?

místě bydliště?

Máš možnost sportovat o víkendech v
Dáváš

či

přírodě,

sportům před

na

chatě č i chalupě?

individuáln lmi?

když sportuješ?
krátce po sportování?

Chod íš plavat?
počet

získaných

bodů

O - 10

O

2

počet dětí

v%

O

O

O

O

O

O

3

5

4

O

O

5

o

o

6

3

15

7

4

20

8

7

35

9

4

20

10

5

FYZiC KÁ AKT IVITA

i

i .
1

3

-4

5

•

17. Graf Fyzická aktivita

Z grafu je patrné, že 95%

dětí přijímá pozitivně

sport, avšak 35%

dětí pociťuje při

sportu lim itaci z důvodů onemocnění či kvůli zevním faktorům (bydlení, časové
možnosti).

71

7.1.3

Adherence k

léčbě

Otázka:
měla

Víš, jak by

být upravena ložnice astmatika?

pravidelně

Užíváš

své léky?

Máš dostatek informací o vlivu sportování na astma?
Chodíš na rehabilitaci?
počet

bodů

počet dětí

procent

O

2

10

1

8

40

2

7

35

3

2

10

4

1

5

získaných

O- 4

ADHERENCE K LÉČBĚ

8

."

•

'll

"

18. graf Adherence k

léčbě

poměrně

Graf ukazuje

nízkou adherenci ,

zkoumaného vzorku lze

očekávat,

neboť

vzhledem k věkovému rozložení

jak informovanost, tak hlavní iniciativu ze strany

dítěte .

7.1 .4

Rizikové faktory

Otázka:
Prodě l al(a)

Bylo

jsi již astmatický záchvat?

pří č inou

Užíváš

vzniku astmatického záchvatu sportování?

pravi delně

Používáš

své léky?

výdecho mě r

- peak flow meter?
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Kde byd lfš s

rod iči?

Kouří rodi če?

Užíváš na astma

nějaké

Užíváš

něj a ké

léky

Užíváš

něja ké

léky jen

Máte doma v
počet

bytě

léky?

dlouhodobě?
p ři

domácí

zvíře?

počet dětf

v%

O

O

O

O

2

O

O

3

5

25

získaných

bodů

záchvatu?

O - 10

O

5

4

5

2

10
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2
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7

4
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19. Graf Rizikové faktory
Graf v sobě zahrnuje nejrůzn ěj š í rizikové faktory bez dělení na vnitřní a vnější,
psychosociální apod. jak je patrné, 60% dotázaných uvedlo více
z toho lze usuzovat, že tato skupina
anamnestické údaje a údaje uvedené

7.1.5

Kval ita života

dětí patří

faktorů současně,

k ohroženým, tato data

opět

potvrzují

rodiči při předchozích vyšetřeních .

ovliv ně n á

zd ravotním stavem

73

choroba
a jej í l éčba

životní podmínky

osobnostní
charakteristika

kvalita života
s pojená se
zdravotním stavem

tělesná

(napt.

emoční

složka

příznaky)

(např.

mentální složka
(napt. koncentrace)

20. graf Interakce fakto rů

ovliv ň ujících

složka
nálada)

složka vztahující se
k chování

sociální složka
kontakt s přáteli)

(např.

kvalitu života (Salajka, 2006 , 16).

Otázka:
Ko u ř íš ?

Máte doma v
Jezdíš v

bytě

p růběhu

domácí

zvíře?

roku na tábory?

Spíš celou noc?
Chodrš v noci na záchod?
Budíš se v noci?
Nemůžeš

dlouho usnout?

Š patn ě se ti ráno vstává?

Máš

potře b u

si

přes

Cítíš se unavený(á)

den

z d řím nout?

během

dne?

Pomáhají léky, které na to bereš?
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Pomáhá fyzioterapie
Pomáhá
Máš

(cvičeni)?

in halační léčba ?

k ro mě těch to

obtíží j eště další projevy,

např.

na

kůži?

Kouř í rod iče ?
počet

bod ů

počet dětí

V%

0-7

O

O

8

2

10

9

O

O

získaných
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3

15
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5
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21 . graf. Kvalita života

ov livněn á

Graf ukazuje kvalitu života

zdravotn ím stavem

ovlivněnou

zdravotním stavem, spektrum otázek je voleno

s ohledem na diagram interakce faktorů ovlivňujících kvalitu života. 25 bodů
představuje
děti

možné maximum získaných

bodů,

tedy nejvyšší kvalitu života. Všechny

se pohybují mezi 8 a 20 body (32 až 80% získaných

bodů),

nejvíce

dětí

(75%) je

koncentrováno mezi 12 až 18 body (48 - 72%) získanými body. Protože se jedná o
kval itativni údaje, je velmi obtížné určit, jaký počet získaných bodů bude již
představovat

7.2

sníženou kvalitu života. Tato hranice
inha lač ní

Vztah k

Existuje celá
d ěts ké

postihujících IT, avšak

nějaké

léky

určena

většina

pacienty. Tyto otázky celou problematiku IT
po čátku

být

pouze

arbitrárně.

terapii

řada d otazníků

protože jsou od
Užíváš

může

adresované

z nich není vhodná pro

poněkud

zjednodušují

právě

dětem.

inh a l ačně ?

Odpověď

Počet odpovědí

Vyjádření

Ano

13

65

Ne

7

35

v%

Jaký máš inhalátor? (název)
Odpověď

Počet odpovědí

Vyjádření

v%

76

7, 5

Ouaspir

Jak

Oiscus

2

15

MOl

4

31

Ecosul

1

7,5

Nebulizátor

2

15

Nevím

3

23

často

ho používáš?

Od pověď

Počet odpovědí

Vyjádření

1x

d en ně

5

39

2x

denn ě

3

23

3x

denně

1

7,5

nevím

3

23

4x do roka

1

7.5

v%

Je to tvůj první inhalátor?
Odpo věď

Počet od povědí

Vyjádření

Ano

6

46

Ne

4

31

Nevlm

3

23

Liší se inhalace doma a v nemocnici nebo v

v%

ozdravovně?

O d pověď

Počet od povědí

Vyjádření

Ano

7

54

Ne

4

31

Nevím

2

15

Od pověď

Počet odpověd i

Vyjádření

Sed ím

6

46

Stojím

4

31

Ctu si

3

23

v%

Když inhaluješ, tak
v%

77

Na otázkách týkajících se

přímo

IT je

nejpozo ruhodnější,

že 35% dotázaných uvedlo,

že IT v ů bec doma neužívá. Což zcela nekoresponduje z anamnestickými údaji. Dále
děti

je patrné , že
měly

což

jsou orientovány v tom, jaký aparát používají, pokud neznaly název,
Téměř

prostor aparát do dotazníku nakreslit.

opět

léč bě

koresponduje s nízkou adherencí k

25%

v této

dětí

není v IT orientována,

skupině .

Za povšimnutí stojí , jakou polohu si děti pro IT zvolí , zde se potvrzuje, jak důležitá je
korekce sedu i stoje
7.3

Spirometrické

při

vyšetření

Měření

7.3.1

IT.

v itální kapac ity plic (Ve)
1 . vc

2. VC
. změna

~v %l
10

I

'i %

Opotet

Opo č e!

15

12,29

6 ,7 1

10

5

5

:!

.

N

1

r:

t

-5

o
·5

· 10

I

·15

·10
·13

·1 3
·15

·1 2,77

- 13

22. graf 1. VC
23.graf 2. VC a 22. graf

předsta vují

1 a 2.

měření

vitální kapacity plic,

vyjádřeno

v procentuální odchylce od normy
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24.graf Porovnání obou

mě ře n í

vitální kapacity, na

začátku

terapie a na konci

terapie, vyjá dřeno v procentuální odchylce od normy

o koli k % se děti Zlepšily v průměru

Počet d ětí

zlepšeni

6,17

12

zhoršení

-4

8

Porovnání

rozdílů měření

Vitální kapacita plic se zlepšila u 60%
Zlepšení byly v

prům ěru výraz něj ší

vyšetřených ,

naopak u 40% se zhoršila .

než zhoršení.
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Mě ře ní

7.3.2

usilovné vitálni ka pacity plic (FVC)
1. FVC

. pojměr V % ]

2. FVC

o po č e t

15

5

4,8

- p ru mě r v %

11 ,83

poce!

10

o

ic

-5

-10

prťImI .."

.leple'"

I

-15
-16,07

-20

Ul
-15

~

o

~

-5
-10

i

-15

I

-20

·14

-14,86

25 . graf 1. FVC
26 . graf 2. FVC,

před stavuj í

1 a 2.

m ěře ní

usilovný výdech vitální kapacity,

vyjádřeno

v procentuální odchylce od normy
1. FVCa 2. FVC
1. FVC
02. FVC

u

-'2'

l

i

SES

-6

.. c:::::J

-.

o

i

-13 i

t

l'

-13

j

-26

19

tJ
.30 '

"

..

~

===~~~~~!~~~ipl
e:::::~-

-21e

30

21

i

15

-20

11

20

10

27.graf Porovnání obou FVC, na

začátku

terapie a na konci terapie,

vyjádřeno

v procentuální odchylce od normy

Porovnání

rozdílů měřen i

O kolik % se

děti

zlepšily v

průměru

Počet děti

průmě rné

zlepšeni

11,83

6

prů měrné

zhoršení

-14,86

14

Pouze u 30%

dětí

došlo ke zlepšení, které nedosáhlo takové

průměrné

intenzity jako

zhoršení
u zbývajících 70%

dětí .
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Mě ření

7.3.3

maximální výdechová rychlost (MEF)

_.,, '

1. MEF

~~

2. MEF

a .....

[] pool:..

t

30
20

10

15,67

10

-,.-

-10

i

10

-10

-12.21

-20

-'4

-20

28. graf 1. MEF
29. graf 2. MEF a 26. graf
vyjád ře no

představují

1 a 2.

měření

maximální výdechové rychlosti ,

v procentuální od chylce od normy
1. MEF a 2. MEF

_26~~~
-2

11

32

38
31
20

19

20

30.graf Porovnání obou MEF, na

začátku

40

30

terapie a na konci terapie,

vyjádřeno

v procentuální odchylce od normy
Porovnání

rozdílů měření

O kolik % se

děti

zlepšíly v

průměru

Počet dětí

zlepšení

5

7

zhoršení

-7 ,23

13

Maximáln í výdechová rychlost se zlepšila pouze u 35%

vyšetřených ,

naopak u 13 se

zhoršila. P r ůměrné zhoršení dosáhlo vyšších hodnot než průměrné zlepšení.
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7.3.4

Mě ření

vrcholové výdechové rychlosti (PEF)
1. PEF

20

20

13,33
6

10

t

2. PEF

o

16,83

,o

r

pnimI,nt ~I.ptonl

- 10

·14,07

-20

I i "1
-'o

-14

-20

-16

------

31 .Graf 1. PEF
32. Graf 2. PEF ,

pře d sta vuj í

usilovném výdechu

měření

1 a 2.

započatém

z

maximální rychlost vzduchu dosažená

úrovně

maximální plicní inflace,

při

vyjádřeno

v procentuální od chylce od normy
1. PEFa 2. PEF

-20

.J'

li:

22

]

-,.

ji

j _ PEF 2 i
OPEF1

.a

Sll
-23
-20

~

15

i'

1

-ll)

'll

Ai

SES

-12

1

25

'7

-J2 i

..

71

-
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~

jji

i
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i~a y % o p roti

-21)

33 . graf Porovnání obou MEF, na

••

TJ

-

-1.

b.

začátku

"
21)

10

SlM1d. Ju

terapie a na konci terapie,

vyjádřeno

v procentuální odchylce od normy

o kolik % se děti zlepšily v průměru

Počet dětí

zlepšení

9,3

10

zhoršen í

-9,9

10

Porovnáni

rozdllů měření

Maximální rychlost vzduchu dosažená
maximální plicní inflace se u 50%
došlo k

výraznějšímu

dětí

při

usilovném výdechu

zlepšila a u 50%

dětí

započatém při

zhoršila. V

z

úrov ně

průměru

však

zhoršení než zlepšení.
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Mě ření

7.3.5

j ednosekundové vitá lní kapac ity (FEV1)

1. FEV1
10

D

2. FEV1

2, 83

prOmlr .....

,.pA.ni

.průtre r

. pru m ě rll %

6

II

%

C patel

Dpoeet

15

1 2.67

.==
•.~~ t~~ I
-2,64

- 10 i

-15

·14

- 20

34. graf 1. FEV1
35. graf 2.FEV1 ,

před stavuj í

m ě ře ní

1 a 2.

usilovný výdech za 1 s,

vyjádřeno

v procentuální odchylce od normy
1. FEV1 a 2. FEV1

a 1. FEV
C2. FEV

·s
·7

·18

10 - 14
·1'

· 10

·20

25
ID

- 10

20

30

zrnitn . II "" o proti standard u

36. graf Porovnání obou FEV1, ukazuje
vyjád řeno

U 65%

měření

na

začátku

terapie a na konci terapie,

v procentuální odchylce od normy

Porovnání rozd í l ů měření

o kolik % se děti zlepšily v průměru

Počet dětí

zlepšen í

5,6

13

zhoršení

-3,1

7

dětí

došlo ke zlepšení FEV1, u 35% ke zhoršení . V

výra znějšího

průměru

bylo dosaženo

zlepšení než zhoršení .
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Měření inhalační

7.3.6

rychlosti vdechovaného proudu vzduchu (PIF)

1. PIF
20

I · PlŮmérV%

17,26

I

Opače '

10
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I

12,38

D poč e '
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-16
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. pru mě r v % 1
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EJ,
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L;: I

l

2. PIF

I
- 23,67

·30

37. graf 1. PIF
představují

38 . graf 2.PIF ,
vzduchu,

vyj ádře no

1 a 2.

měře ní i n ha lační

rychlosti vdechovaného proudu

v procentuální odchylce od normy

,
1. PIFa 2. PIF

. 1. PN
D2. PtF
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39.graf Porovnání obou PIF, na začátk u terapie a na konci terapie, vyjádřeno
v procentuální odchylce od normy

Porovná ní rozdílů měření

O kolik % se

zlepšení

10

12,375

zhoršení

10

-23,6666667

Inhalační

zlepšily v

průměru

rych lost vdechovaného proudu vzduchu se u 50%

zhoršila , avšak zhoršení bylo v

7.4

děti

průměru téměř

o polovinu

Počet dětí

dětí

zlepšila a u 50%

významnější

než zlepšení.

Kineziologický rozbor
Otázka

84

test

břišního

lisu

test flexe trupu

(Kolář,

(Kolář,

test extenze HK

2005, 274)

2005, 274)

(Kolář,

2004)

scapula alata
hyperkyfosa hrud ní

páteře

oploš těl á páteř

paradoxní dýchání
dýchání bez rozvljení mezižeberních
lehké

svalů

m ozečkové přízn a ky

anteverze pánve
hyperlordosa v bederní
počet

0-2

získaných

bo dů

páteři

O - 13

počet dětí

v%

O

O

3

5

4

O

O

5

3

15
5

6

7

O

O

8

2

10

9

5

10

5

25

11
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12

3

15

13

O

O
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KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR
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•

potd

'3

10

12

II

13

bodů

40. graf Kineziologický rozbor
některé

Graf ukazuje
provedeny

standard ně

testy HSSP

(Ko l á ř,

neurologického

aspekty kineziologického rozboru.

Při

vyšetření

svalů

užívané testy, jako testy postupného zapojení
Lewit,

v yšetření

2005, 270 -

375),

mozečkové

přízn aky

te stů

a

dle

(Ambler et al. , 2004, 154, Seidl, Obenberger, 2004,40

- 43) apod., které byly obodovány, pod le kvality provedení. Pokud byl
přítomen

byly

hodnotilo se 1 bodem, pokud byl

příznak nepřítomen

O.

Při

příznak

hodnocení

se jednalo o jejich kva litní provedení, se hodnotilo O až 2body. O bodů

znamená kvalitní provedení testu
Koláře při

postupného zapojení

svalů

dle Doc.

postupné flexi trupu a hlavy), 1 bodem se hodnotilo, když byl test
dítě

proveden s od chylkou, ale
provedení

(příklad

(kvalitn ěj šiho).

upozorněni dítě

je schopné po korekci

Dvě ma

test neprovedlo

či upozornění

kvalitního

body se hodnotilo, když ani po korekci

či

kvalitněj i.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že čím vyšší počet bodů dítě získalo, tím se
stává rizikovějš ím z pohledu fyzioterapie (kvality pohybových stereotypů, držení
tě la).

Děti

(75%), které získaly

Děti

(60%), které získaly 10 a více bodů , patří mezi velice ohrožené. U těchto

dětí

je fyziotera pie na

nadpoloviční počet bodů,

m ístě

se tedy

řadí

mezi rizikové .

a je až s podivem, že jen velice nízké procento takto

ohrožených dětí navštěv uje fyzioterapii, nebo jiným způsobem pečuje o pohybové ústrojí. Lze u nich

předpokládat

výskyt

problémů

(vertebrálních obtíží,

bolestí z d ůvodů propadlé nožní klenby apod .) v dospělosti. U těchto lidí navíc

86

dojde

ovlivnění

k negativnímu

funkce

plic

nevhodným

užíváním

musku-

loskeletálního aparátu a vzájemné interference obtíží z obou systémů .
7.5

Hodnocení terapie dětmi

1

HODNOCENí ASISTOVANÉ IT

ZÁPORNÉ
O'A.

41 . graf Hodnocení asistované
asistovanou IT jako

inhala č ní

efekt ivnější

rozdíl , % dětí ji hodnotilo jako

terapie, z grafu plyne, že 65%

než IT bez asistence, 35%

méně

efektivní než

běžnou

dětí

dětí přijímalo

neshledalo žádný

IT.

HODNOCENí CVIČEN~PORNE

42 . graf Hodnocení
pozitivně ,

26%

cvičení,

z grafu plyne, že 76%

dětí nepřináš í

dětí

hodnotí pohybovou terap ii

žádný pozitivní ani negativní efekt a 0%

dětí

ji

hodnotí jako bez efektu a škodlivou.

Tabulka Subjektivní hodnocení každého
pacient pohlaví

věk měření

cviče ní

dle VAS (Borgova škála dušnosti) :

cvičen í

před/po

2

3

4

5

6

7

8

9

10

cvičení

žena

2

3

muž

muž

11

12

7

před

1,1

2

2,5

1,6

0,2

0,1

0,3

0,1

0,4

0,1

po

1,5

1,8

1,3

1,9

0,5

0,3

0,5

0,3

0,2

0,6

před

0,3

0,9

0,1

0,4

0,2

0,3

0,4

0,2

po

0,2

0,7

0,3

0,1

0,5

0,8

0,1

před

0,1

°

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1
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4

5

6

muž

žena

žena

9

17

13

0,1

4

4

0,2

0,3

0,1

před

2

1,7

0,5

0,9

3

1,8

po

2,5

2,5

1,9

2, 8

3

2

před

0,2

0,1

0,2

° °

0,1

po

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,6

0,1

° °

0,2

0,1

1,3

° °0,5 °0,1

před

po
7

žena

14

před

po
8

žena

16

před

po
9

žena

13

před

po
10

11

12

13

žen a

žena

žena

muž

14

8

14

10

°
°

15

16

17

muž

muž

žena

muž

10

10

17

14

0,3

0,4

2

° ° ° ° ° ° °
0,5 0,7 0,4 °
° 0,2 ° 0,5
° ° ° ° 0,1 ° °
5
5
1,6 4,5 0,3 °
°
° ° ° ° ° ° 0,6 ° °
0,1 °
0,9 °
° ° 0,7 ° °
0,4

p řed

0,7

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,9

po

7,4

5,7

7

0,7

3,8

0,3

1

1,2

2, 3

p řed

0,4

0,5

0,3

0,6

0,7

0,6

0,4

°

po

6,7

1,6

0,3

0,6

0,4

6

5,8

10

před

1,4

1,1

1,2

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

po

3,4

2

5,5

0,4

0,9

1,6

0,7

1,5

před

0,3

0,5

0,6

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,7

0,2

0,2

0,2

0,4

0,6

0,5

0,7

0,6

0,4

0,3

0,2

1

0,3

0,5

0,3

0,2

0,7

0,2

1,3

0,3

0,2

0,5

po
14

4

1

0,3

1,2

po

10

p řed

0,3

0,5

0,3

0,4

po

0,2

0,5

0,2

0,5

před

0,3

0,2

0,4

0,5

po

0,3

0,2

0,4

1,10,21 ,3 1 ,6 0,81,21,5

před

0,3

0,8

1,5

0,7

0,4

0,4

po

0,1

3,5

2,4

9,5

0,4

0,7

před

0,5

0,5

0,6

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

po

0,4

0,7

0,5

0,4

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,7

0,5

0,6

0,5
0,7
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18

19

20

17

žena

13

muž

žena

9

před

5

po

6

před

2

po

2,5

před

0,5

° ° °
°

1,8

0,6

2

0,7

2, 1

0,7

2,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

po

Tabulka Subjektivní hodnocení každého
před sta v uje

1,8

° °

1,2

3,2

1,3

2,7

2,3

0,8

2,5
0,5
0,3

2,9

cv ičení

° °

4

3,5

2,8

1,1

1,6

1,1

3,1

2

2,5

0,3

0,2

0,2

0,4

0,2

0,1

dle VAS (Borgova škála dušnosti)

rozdíl mezi hodnotou udanou probandem

před cvičením

a po

cvi če ní:

cvičen í

pacie pohla
nt

ví

2

věk

3

4

567

8

9

0,3

0,2

0,2

-0,2 0,5
-0,1

průměr změna

0,05

+

°

0,09

+

0,3

0,93

+

°
°
°
°
°
° °
°
°
5
5
° ° °
°
°
° ° °
°
°
°
°
° °
°
°
° °

0,58

+

0,17

+

0,77

+

0,19

+

1,63

+

0,11

+

O

0,00

-0 ,3

-0,03

žena 11

0,4

-0,2 -1,2 0,3

0,2

2

muž

12

-0,1

0,1

0,6

-0,1 0,8

-0 ,9 0,2

0,4

3

m už

7

°

3,8

4

0,1

°

0,9

4

muž

9

5

žena 17

6

žena 13

7

žena 14

8

žena 16

9

žena 13

10

žena 14

11

žena 8

12

žena 14

13

muž

10

14

m už

10

15

m už

10

16

žena 17

17

muž

14

10

0,5

0,1

0, 2

0 .8

1,4

1,9

°

0,2

0,2

0,4

0,4

3,9

0,1

0,7

0,4

1,6

0, 1

0,2

0,5

1,1

°
° °
0,5

0,2

4,5

0,1

0,5

0,2

0,9

0,1

°
°
°
°
°
°
°

3,5

0,7

0,9

1,4

2,56

+

-0,3 5,4

5,4

10

9

3,69

+

0,5

0,2

0,8

0,99

+

-0,4 -0,3 -0,1 -0,5 0,1

0,1

6,7

5,3

6,3

1,1

2

0,9

4,3

0,7

0,2

6,7

°
° ° °
-0,1

O

-0,1

0,4

1,2

-0,3 0,1

0,2

° °

0,1

0,3

0,6

-0,3 1,1

0,3

0,5

0,42

+

-0 ,2 2,7

0,9

8,8

°

0,3

0,4

0,2

°

O

1,31

+

-0,1

-0 ,1

°

0,2

-0,1

°

O

-0,1

0,4

0,04

+

0, 2
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18

žen a 17

19

muž

20

žena 9

13

0,5

0,7

2,9

° °

3,2

1,3

1,5

4

3,5

1,81

+

1,1

0,1

0,5

0,3

0,2

0,3

0,3

0,9

0,9

0,51

+

°

-0,2 0,1

O

-0,1

° °

-0,5 -0 ,5 0,1

-0 ,11

Z tabulky je patrné, jakým způsobem dět i vníma ly pohybovou terapii . Většina dět í se
necítila

pří liš

pohybů

na

dušná

před

ani po

míči, cviků náročných

cv ičen í , ač

se

cvi čen í

na rovn ováhu a propojení

muskulatu ry, také celkové hodnocení (graf Hodnocení
cviče ní

vnímaly jako pozitivní. Pouze u 25%

stupeň,

jen u 10%

d ětí

sestávalo z dynamických

dětí přesáhl

dosáhl rozdíl záznamu dušnosti

břišní

cvičení)

rozdíl

před

a zádové hluboké
dokládá, že

záznamů

a po

cvičení

děti

z VAS jeden
2,5

stupně .
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DISKUSE A ZÁVĚRY

8

Nejprve budou uvedeny úkoly, které byly na
1.

Na stínění

2.

Struč ně

za čátku

práce

vytyčen y.

pohledu na AB v širším kontextu a světových souvislostech.

seznámit s charakterem

pacienta trápí), klasifikací

onemo cnění ,

symptomatologií (obtíže, které

onemocnění.

3. Zm ínit terapii onemocnění

(farmakoterapie, psychoterapie, sociální terapie,

pohybová terap ie a kinezioterapie , respirační fyzioterapie , inhalační terapie).

4.

Vytvo ření d ota zník ů

ma pujících oblast fyzické aktivity, socioekonomické stránky,

rod inného zázem í, osobnosti, compliance a rizikových faktorů.

5.

P rostřed n ictvím

dotazníku , kineziologického rozboru, subjektivního hodnocení

pohybového programu a
měření

přínosu i n halační

terapie, objektivního spiromet-rického

a sb ě r u anamnestických dat statisticky vyhodnotit co vše může IT ovlivnit

u dět í 7 - 17 let.
V práci byla
rozš ířen osti

nastíněn a

především

problematika AB v širším kontextu,

AB a ekonomického dopadu na

celosvětovou

z pohledu

společnost.

Neméně

závažný se jeví i dopad na jedince, rodinu a úzké okolí. Multifaktoriální povaha
on em ocně ní , řada v nit řních
spo uštěčů

\

onem ocn ění

na stí n ěno , větš in a

a vn ějších faktorů, které často nelze ovlivnit, množství

přispívá

k i tak dosti náročné léčbě . Ačkoli , jak bylo

lidí nemocných AB netrpí život ohrožujícími potížemi,

obtíže, které pokud je AB jednou diagnostikováno,
expre sivitě

přetrvávají

po celý život a mohou snížit kvalitu života, omezovat

činnostech

a

onemocnění

aktivitách.
tzn . že

Jedná

se

o

užíváme farmakoterapii,

fyzioterapii pohybového aparátu a

respirační

inhalační

terapii,

tyto

ve variabilní

člověka

léčbu

symptolomatickou

přesto

v mnoha

chronického
kinezioterapii,

fyzioterapii, ale i sociální terapii a

psychoterapii. Žádná ze složek by neměla chybět, žádná nemůže být nahrazena
jinou.
Dítě

trpící AB od útlého

dětství často

vykazuje jisté odchylky muskuloskeletálního

aparátu typu nedobré koordinace svalového zapojení, držení
stereotypu,

přetížení

svalových struktur,

někdy

se

formování muskuloskeletálního aparátu . Dále se u

onemocnění
dětí , kteří

těla,

pohybového

odrazí na celkovém

jsou ve sportu

či

jiné

fyzické aktivitě nějakým způsobem limitovány, vyskytuje častější orientace na sedavý
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způsob

života a sedavý

způsob

trávení volného

času .

Navíc orientace na sedavé

aktivity nepříznivě ovlivňuje muskuloskeletální aparát, inaktivita může být spojena
s přírůstkem hmotnosti, který opět působí psychickou nepohodu. Sedavý způsob
života lidi ohrožuje zejména v

pozdějším věku

a

plic i celkovou kondici v dospělosti (Smolíková,
často

může

Máček,

bolest, dietologické omezení). Navíc je
a ve školce,

onemocněním

onemocnění téměř
výrazně

Mnohé
často

trpí

dítě

vlastně

děti

způsobu

zátěž

stresovou

(trpí diskomfortem,

celá rodina. Lze
dítěte,

(Křivohlavý,

onemocní AS v době nástupu do školy.

spojeno s alergií a

bývá
pro

svědění,

odmala hendikepováno mezi kamarády

vždy odrazí na psychice

ovlivnit i vztahy mezi sourozenci

dítě

vliv na funkci

Onemocnění

2006).

představuje

spojeno s atopií a potravinovou alergií. Obojí

matku (a neustálá obava z možné anafylaxe) i pro

nepříznivý

mít

častými respiračními

říci ,

že se chronické
rodiče

poznamená;

může

a

2002).
Onemocnění

infekcemi.

Dítě

v tomto

věku

je stresováno

bývá

změnou

života , zatíženo školními povinnostmi, navíc se mnohem víc setkává se

svými vrstevníky a touží si mezi nimi
Pokud trpí alergií,

nemůže

se

vytvořit

například

kamarády. Nemoc jej

opět

v době pylové sezóny

hendikepuje.

volně

pohybovat

venku se svými kamarády. Musí neustále dbát na to, co nesmí jíst, nosí u sebe
bronchodilatační

o

dítě

léky a žije s neustálou hrozbou astmatického záchvatu.

daleko více obávají, trpí úzkostí a strachem o

hyperprotekcí, s jejímiž následky se
U

některých dětí,

době příznaky zviditelňují

nemoc ve stejné

rizikové z mnoha
lescentních
skupiny

jedinců .

věku

aktivitě

které souvisí

i v

strádá

po celý život.

dospělosti .

především

velice jim záleží na

vnějším

současné době

Toto období je velice

s psychikou pubertálních a adopřed

tím být

vzhledu, orientují se na sport a výkon

může

poškodit

děti

inklinují k sedavému

často

především

Při nedostatečné podpoře pěstování sportů,

a nízké motivaci

součástí nějaké

na hry a práci na PC. Velmi

nevhodný, až škodlivý, který je

(posilovna)

dítě často

a zhoršují. Pokud k tomu dochází ,

Mladí lidé touží daleko více než

v něm, nebo zejména v
ně

intenzitě přetrvává

důvodů,

vrstevníků,

sport pro

Proto

způsobu

si zvolí

v dospělém

vedení k pohybové
života, který vede

k postuné dekondici a jeví se závažným z hlediska budoucnosti. Adolescenti
mají názory spíše od
a nebo

se

zejména dívek, se nemoc manifestuje až v době puberty a ado-

lescence, nebo se v té
často

obtížně vypořádává

ně.

Rodiče

kamarádů

občas záměrně dělají

než od

rodičů, rodičovská doporučení

opak. Tato fakta

nepříznivě

přejí

odmítají

ovlivní compliance,

často
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pravidelně

svou nemoc popírají, neužívají
emoční

obtížně

labilito u,

s navazováním
ginalizace

kontaktů

( Kři vo hla vý,

lékaře,

trpí

se vyrovnávají sam i se sebou a s okolím, mají problémy
a mohou se stát pro své

onem ocnění obětí

šikany a mar-

důležité

jen objektivní

2002).

Jako u každého chronickéh o
vyšetřen í

do poru čení

léky, nedbají

onemocnění,

tak i u AB není

a zhodnocení zdravotního stavu odborn íky, ale zejména prožívání jedince,

jeho postoj k nemoci, vnímání zdravotních obtíží a hodnocení kvality života. Na
zá kladě článků
člověka

pohlížejících na AS jako na problém zasahující do celého života
odpo č i nek ... )

(práce, rodina , mezilidské vztahy,

dětem , přizpůsoben é děts kému

aspektů

základě

s o uč as n é m u

spirometrického

úspěšnosti

subjektivního vním ání dušnosti a

pojetí kvality života ve vztahu
dotazníků ,

statistického zpracování

vyšetření,

kineziologicého

určené

myšlení i pohledu na život. Ze 62 otázek bylo několik

vyb rá no. Tyto otázky odpovídaly
k zdravotnímu stavu. Na

vznikly dotazníky

vyšetření

IT a pohybové

léčby

a

některých

záznamu

vznikly grafy,

vypovídající o životním stylu, zdravotním stavu a vlastním vnímání sebe sama
zkoumaného souboru

d ětí

od 7 do 17 let věku.

Dotazníky byly zásadně vyp lněné dětmi bez ovlivnění rodiči . Často se ve studiích
setkáváme s odlišným vním áním kvality života a priorit

rodiči

a

dětmi.

Je evidentní,

že názory a pocity rodič ů jsou také nesmírně důležité, ale nikdy nelze opomenout
prožíván í a
Co se

p ot řeby dítěte

týče

rod inné

nebo mladého

zátěže

dotazovaných se vyskytla.

člověka .

u 20% dotazovaných se nevyskytovala, u 50%

Prům ě rn ý počet

zameškaných hodin 115 v posledním

roce je výrazný ukazatel zvýšené nemocnosti, tedy i
opět dítě z nevýh od ň uje

a

může

kladný vzta h k pohybové
vycházející z povahy

časté

absence ve škole, která

snížit kvalitu života . Všechny

aktivitě,

onemocnění

ale

35%

dotazovaných

ovlivněné

nebo

děti

vnějšími

projevily

přirozený

uvedlo

omezení ,

faktory. Adherence

k léčbě byla dle d otazníků překvapivě nízká, 85% dotazovaných získalo jen 50%
bodů.

Stejné údaje vyplývají i z otázek orientovaných na IT. Jistě by bylo přínosné

zefektivnit

příjem

informací pro

děti

i jejich

rodiče. Edukační

programy provozované

zejména v anglosaských zemích dosud nejsou součástí léčby AS v ČR. Nízká
informovanost,

podce ň ování

k životnímu stylu , k
ovlivn ěná

nebo

on em ocnění

přehnaná

a do

opatrnost se promítá do celého

vztahů rodič dítě.

zdravotním stavem je velmi

těžko

přístupu

Samotná kvalita života

hodnotitelná, 75% dotazovaných
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bodů. D ěti trpě ly různým stupněm

dosáhlo mezi 48 až 72%

nejčastěji lehčím

AB,

st u pn ěm on emocnění. Arbitrárně určená

hranice snížené kvality života by se mohla

bodů

a níže. Poté lze konstatovat, že pouze 35%

pohybovat kolem 60% dosažených
dotazovaných dosáhlo vyššího
on em o cně ní.

Ovšem

právě

počtu bodů .

Což nekoresponduje s mírou závažnosti
za hraniční

toto dokládají i

a AB. Aspekty plicní funkce, z níž byly vybrány údaje

studie, které se zabývají OoL

nej častěji uváděné

s AB (PIF, PEF , FEV1 , MEF) a plicní objemy (VC, FVC)

vyšetřením .

mezi subjektivním hodnocením a objektivním
výrazně

pobyt nijak

Přesto

a FEV1.

fun kci plic neovlivní. K

byla

lé čb a

průměrnému

v

průbě hu

Může

onemocnění,

podmínky -

pozitivní

na pozvolnou progresi
či

aby

zlepšení došlo pouze u VC

místě

uvědomit,

si

potěš i ly

své

rodiče,

onemocnění.

U AB není tato

vyhovět ,

a tak

podvědomě

svého terapeuta . Nelze

vyloučit

tedy jistý vzdor a negativní postoj ke všemu , co si vymyslí
Obj e ktivnější c h výsle dk ů

a použitím větší ho

hodnocení)

65%

d ětí

výsledek,

děti

ji zhodnotily jako

nebylo dosaženo.

účinou

nepřipadala

léčbu

Důvodem

je

v 76%, zbylé

člověk.

vyšetření

děti

ji

přijímaly

škodlivá . Tato data se shodují

nízká

rodičů , kteří podceňují léčbu

farmakologickou. Ovšem i

zhodnotilo asistovanou IT jak
ne b oť děti často

Jejich vnímání vlastního
situace je

dospělý

studiemi, i z nich ovšem plyne, že optima (100% kladného

informovanost ze strany
ji na pouhou

vyplní

ani opak,

by bylo dosaženo opakováním dotazníkového

jako terapii bez výrazné ho efektu, nikomu
za hraničními

děti

počtu dětí.

, Nyní k pohybové terapii ,

se

může

co vše

cystické fibrózy. Dále je možné, že

neporozumí otázkám, nebo že se snaží

odp ově di ,

léčebný

kdy se organismus pozvolna adaptuje na

maladaptace tak výrazná jako u CHOPN
dostatečně

Ukazuje se, že

se jednat o dlouhodobou adaptaci, respektive maladaptaci

chronického

zm ě n ě né

jistou diskrepanci

dotazovanými vnímána jako pozitivní (pohybová terapie

76% a asistovaná IT 65% dotazovaných). Zde je na
zkreslit tato data.

naznačují

v souvislosti

nechápaly,
těla

třeba syste matičtější

při

účinnější,

proč

adherence

k

léčbě ,

nízká

AB v širším kontextu a omezují

IT se setkáváme s úskalími.

Byť

nelze to považovat za vynikající

mají inhalovat, když nyní obtížemi netrpí.

a provedení IT
edukace jak

často

dětí

tak

nebylo optimální. Ke zlepšní
rodičů ,

tato edukace by

měla

nastat již v ambulantn í péči .
K o bjektiv nějšímu posouzení dopadu
dlouhodobé sledování.

P ři

léčby

spirometrickém

na plicní parametry by bylo

vyšetření některé děti

vhodnější

nedokázaly

správně
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vydechnout a vyšetření bylo zkresleno. U 4 probandů (upozornění spirometrické
sestry) mohlo tedy dojít ke zkreslení výsledku vyšetření z důvodu stresu či
nespolupráce. Pozoruhodné se jeví statistické zpracování subjektivního hodnocení
dušnosti

před

a po pohybové terapii. Rozdíly dušnosti jsou velmi malé,

ač

bylo

skupinové cvičení výkonostně velice náročné. Je možné, že díky silnému emočnímu
náboji a pozitivnímu

přijímání

dynamického

diskomfortu

potlačen

vyhodnocení

některých aspektů

Tyto výsledky jsou

cvičení

míčích

na

důležité

vzhledem ke statistickému

kineziologického rozboru. Zkoumaný soubor
očekávat ,

jeví jako vysoce riziková skupina, u které se dá v budoucnu
problémy s pohybovým aparátem. Prevence ubírající se
jejíž

součástí

měla

by

této práce. U malých
neměl

směrem

dětí

se

že bude mít

k pohybové terapii,

být i edukace a poskytování informací, se jeví jako východisko
dětí

nelze volit formu pohybové terapie jako u

pohybový aparát vykazuje odlišnosti (složení lidského
Trénink by

byl pocit dechového

být jednostranný, naopak by

měl

těla ,

dospělých,

jejich

síla, obratnost atd.).

rozvíjet všechny složky fyzické

aktivity (svalovou koordinaci , svalovou sílu a vytrvalost, obratnost a dynamiku).
Jednalo by se o symetrickou pohybovou aktivitu, která by
motivovala, aby se sportu

věnovaly

iv

pozdějším věku .

děti především

zaujala a

Pro adolescentní jedince je

možné zvolit pohybový trénink obdobný pohybové terapii pro

dospělé ,

ale ovšem

i zde zůstává problém motivace hlavním úskalím. Pro úplnost je třeba zmínit, že
každá studie zabývající se pohybovými programy by
a výstupním

vyšetřením

zdatnosti (spiroergometrické

měla

opatřena

být

vyšetření) .

tak není, vzhledem k tomu, že se v lázních používal

vstupním

V této studii tomu

Jacikův

výkonnostní test,

nevhodný pro statistické zpracování. Jiné verze testů zdatnosti jsou uvedené
v příloze.

Některé patří

nevhodnost použití pro
testů

k

méně preferenčním

pro svou komplikovanost nebo pro

děti. Většina dětí potřebuje

motivaci, kterou nelze u všech

uplatnit.

Závěrem

lze

říci,

že

léčebný

pobyt v lázních nebo jiná forma skupinové terapie, jejíž

složkou bude instruktáž a poskytování informací (o

onemocnění ,

o možnostech

léčby

a proč se vůbec léčit, na co si dávat pozor, jak čelit akutnímu záchvatu, o možném
životním stylu), edukace (jak

správně

východisko ke zlepšení kvality života
bude mít

přínos

správných

také v dospělosti, kdy

návyků

a k výbavě

při

léky inhalovat) a pohybová terapie se jeví jako
dětí

s AB. Tato terapeutická intervence pro

může přispět

k

ovlivnění

životního stylu,

ně

tvorbě

vyrovnávání se se svým hendikepem ve všech

95

aspektech života (rodina , práce , partnerské soužití,
se

za h raničními

studiemi, lze

pobyty. Ovšem mnoho
vazba na
které

ro di če

a málo

dětí

říci,

odp očinek

a záliby). V porovnání

že tuto preventivní funkci u nás

přebírají lázeňské

s AB se do lázní nedostane, je zde velice nízká

času

zpětná

na to, aby prevence ovlivnila životní styl celé rodiny, ve

dítě vyr ů stá .
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SOUHRN

Práce se zabývá postižením problematiky
bronchiale

dětí

u

s chronickým

a

prů bě h e m

adolescentů.

je

třeba

i nha lační

Charakter

terapie v rámci

léčby

multifaktoriálního

uvážit v terapii (farmakoterapie ,

asthma

onemocnění

inhalační

terapie,

ki nezioterapie, fyzi oterapie, psychoterapie). Psychosociální dopad , fyzická kondice a
subjektivní hodnocení kvality života zasahují do celoživotní terapie . Ne vždy koreluje
klinické vyšetření se subjektivním hodnocením pacienta. Životní styl a do něj
zakomponovaná
dotazníkových

léč ba

částí ,

by

měly

harmonizovat, poté, jak vyplývá z jednotlivých

lze ovlivnit celkový stav. U

pracovat s celou rodinou a pomýšlet

především

na

dětských

pacientů

prevenční

složku

je

důležité

léčby

a na

edukaci pac ie ntů i jejich rodin y.

10

SUMMARY

The work was about the inahalation therapy in context of tratement of children and
adolescents with asthma. In therapy is important to think about the multifactorial
chronical character of astma (farmacotherapy, inhalation therapy, kineziotherapy,
physiotherapy, psych otherapy). Psychosocial conditions , physical conditions and
subjective validation of quality of life influence on the lifelong therapy. Medical status
and subjective feelings often do not correlate . The life style and treatement should
harmonize. This condition is necessary to influence on the general state. In case of
children pacients, therapy of whole familly is very important as well as to focuse in
the prevention and in the education of pacients and their famillies.
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P Ří lO HY

13.1

Dotazníky pro pacienty
13.1.1

Dotazník -

léč eb na

Miramon ti srpen 2006

Jméno
Př íj mení

Datum narozenI
Ošetřující lékař (nemocnice) :
Kam chodíš do školy? Město Jméno školy

Ročník

1 Sportuješ rád?
An o
Ne
2 Cvičíš ve škole při hodinách těle s n é výchovy?
Ano, kol ik hodin týdně?
Ne, proč?
3 Je pro tebe cv i čení v hodinách tě l e sné výchovy náročné a vyčerpávající?
Ano
Ne
4 Navštěvuješ mimo školu nějaký sportovní klub, oddíl, kroužek či jiné organizované cvičení?
Ano, jaké?
Kolik hodin týd n ě?
Ne, proč?
5 Sportuješ ve volném čase v místě bydliště?
Ano, jaký dru h sportu?
Kolik hodin týdně?
Ne, proč?
6 Máš možnost sportovat o v íken dech v přírodě, na chatě či chalupě?
Ano , kolik hodin měsíčně ?
Ne
7 Kterých sportů se nejrad ěj i účas t n íš? Uveď 3 sporty po 1 bodu za sport

8 Dáváš p řednost kolektivním s port ům před individuálnimi?
Ano
Ne
9 Dýchá se t i těžko , když sportuješ?
Ano
Ne
10 Dýchá se ti těžko krátce po sportování?
Ano
Ne
11 Prodělal( a) jsi j iž astmatický záchvat?
Ano
Ne
12 Bylo příčinou vzniku astmatického záchvatu sportování?
Ano
Ne
13 Užíváš pravid elně své léky?
Ano uveď jaké
Ne
14 Používáš výdechoměr - peak flow meter?
Ano
Ne
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15 Je někdo z rodiny či příbuzných také astmatik?
Ano, kdo?
Ne
16 Kouří rodiče?
Ano
Ne
17 Kouříš?
Ano
Ne
18 Máte doma v bytě domácí zvíře ?
Ano, jaké?
Ne
19 Jezdíš v průběhu roku na tábo ry?
Ano
Kam?
Na jak dlouho?
Jak (:asto do roka?
Ne
20 Jezdíš na léčebné pobyty? (ozdravovna, sanatorium, k
Ano
Kam?
Na jak dlouho?
Jak často do roka?
Ne
21 Chodíš plavat?
Ano, jak (:asto?
Ne
22 Víš, jak by měla být upravena ložnice astmatika?

moři ,

na hory)

a
b

c
23 Máš dostatek informací o vlivu sportování na astma?
Ano, odkud čerpáš?
Ne
24 Jak sebe vnímáš v kolektivu?
vedení jiným
Nerad(a) vedu partu! Rád(a) vedu partu
Sprše oblíbený(á) v kolektivu
Spíše neoblfbený(á) v kolektivu
Cítím se!necrtím se dobře v kolektivu vrstevníků
25 Jak vycházíš s rodiči?

Vůdčí osobn ost/raději p řenechám

Většinou dobře

Celkem

dobře

Hůře
Většinou špatně

Proč?

26 Máš sourozence?

Ano, kolik?
Jak staré?
Ne
27 Rozumíš si se svými sourozenci?
Ano
Ne
28 Mají sourozenci také astma?
Ano
Ne
29 Jso u tvoji sourozenci na n ěco alergičtí?
Ano, na co?
Ne
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30 Kde bydlíš s rodiči?
V bytě s ústředním topením, ve městě , na vesnici
V rodinném domku ve městě , na vesnici
Jiná možnost
31 Jak trávíš volný čas? Ro zep iš se:

32 Máš něj aké koníčky ? (sport, četba knih , hraní na hudebn í nástroj , časop i sů , hraní her na
dívání se na televizi) Rozepiš s e:

poč í tač i,

33 V kolik hodin chodíš spát?
Ve všedn r den
O víkendu
O prázdninách
34 V kolik hodin vstáváš?
Ve všední den
O víkendu
O prázdninách
35 Spíš c elo u noc?
Ano
Ne
36 Chodíš v noci na záchod?
Ano, kolikrát?
Ne
37 Budíš se v noci?
Ano , proč?
Ne
38 Nemůžeš dlouho usnout?
Ano, proč?
Ne
39 Špatně se t i ráno vstává?
Ano, proč?
Ne
40 Máš pot řebu si před den zd římnout?
Ano
Ne
41 Cítíš se unavený(á) běhe m d ne?
Ano
Ne
42 Kolikrát do roka jsi nemocný(á)?
43 Kolik jsi zameš kal(a) hodin ve škole v tomto školním roce?

44 Užíváš na astma n ějaké léky?
Ano, jaké?
Ne
45 Uživáš něja ké léky dlou hod obě?
Ano, jaké?
P roč?

Ne
46 Užív áš nějaké léky jen při zác hvatu?
Ano, jaké?
Ne
47 Uživáš nějaké léky inha la čn ě?
Ano, jaké?
Ne
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48 Jaký máš inhalátor? (název)

49 Jak

často

ho používáš?

50 Je to tvůj prv ní inhalátor?
Ano
Ne
51 Jak často inhaluj eš?
52 Liší se inhalace doma a v nemocnici nebo v ozdravovně?
Ano, čím?
Ne
53 Když inhaluješ , tak
Ležíš I díváš se na TV
Sedíš I hraješ počítačovou hru
Stoj íš I čteš si
54 Chodíš s astma na pravidelné prohlídky (kontroly k lékaři)?
Ano, jak často?
Ne
55 Chodiš na rehabilitaci?
Ano, kam, jak často?
Ne
56 Máš nějaké opakující se obtíže? (dušnost, rýma, zadýchanost při sportu , ucpaný nos, kašel ,
neschopnost se nadechnout či vydechnout dostatečně) Rozepiš se:
Za jakých podmínek
Kdy
Jak často
Od kdy tyto obtíže pozoruješ
S k u teč n ě ti vadí?
57 Pomáhaj í léky, které na to bereš?
58 Pomáhá fyzioterapie (cviče ní) ?
59 Pomáhá i n h alační léčba?
60 Máš kromě těc hto obtíží j eště další projevy, např. na kůži?
Ano, j aké?
Od kdy?
Ne
Na konci výzku mu :
61 Inh alač n í terapie s kontaktem rukou na hrudníku Ti připadala :
Stejná jako bezkontaktní
Účinnější než bezkontaktn í
M éně ú č inná než bezkon taktní
62 Cvičení Ti připadá :
Cítím se po cviče ni lépe
Dělá mi potíže
Necítím žádné změny

13.1.2

Dotazník pro IT 2005

Počet hospitalizací za poslední roky a jak dlouhé trvání:
Léky v domácí péči:
Inhalace doma:
jaké léky:
jakým typem přístroje :
jak často doma:
popsat denní cyklus inhalací a cvičení :
při stabilizovaném stavu:
při zhoršení nemoci:
Aktivity:
vzdělání :
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volný čas (koníčky, záliby, sport) :
aktivity, kdy pociťujete určité omezení dušností :
nejčastější obtíže :
kolik ujdete po rovině :
dělá Vám potíže dobíhat dopravní prostředky : .
běžné denní aktivity :
Obtíže obecně :
Chronický kašel (každý den, jen při nemoci , jen p ři nějakém ročním období , jen noci , jen ráno) :
Chronická tvorba hlenu (časté pocity zahleněn í, lze hleny odkašlat)
Dušnost (nepříjemné pocity tísně z nedostatku vzduchu )
Dušnost při zátěži :
Dušnost při chůzi do schodů :
Dušnost klidová :
Dušnost při infekci :
Jste / nejste kuřák! čka :
Příjem potravy:
P říjem tekutin:
Má terapie (IT a RF) něj a ký efekt:

13.1.3

Dotazník Asthma Control Diary

ASTHMA CONTROL DIARY (Juniper, 2000, 1330 - 1334)

Morning Score
Please do the breathing test and fill in the questionnaire before
taking your morning asthma medication.
Write in the number that best describes how your asthma has
been during the night and this morning.
Peak Expiratory Flow Rate
Please record the best of three blows before you take any
asthma medications.
How often were yo u woken by your asthma during the níght?
O not woken at all
1 once
2 a few times
3 several times
4 many times
5 a great many times
6 awake ali night
How bad were your asthma symptoms when you woke up this
morning?
O no symptoms
1 very mild symptoms
2 mild symptoms
3 moderate symptoms
4 quite severe symptoms
5 severe symptoms
6 very severe symptoms
Bedtime Score
Please write in the number that best describes how your asthma
has been during the day today
How limiled we re you in your activilies today because of your
asthma?
O not limited at all
1 very slightly limited
2 slightly limited
3 moderately limited
4 very limited
5 extremely limited
6 totally limited
How much shortness of breath did you experience today?
O none
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1 a very little
2 a little
3 a moderate amount
4 quite a lot
5 a great deal
6 a very great deal
How much of the time did you wheeze today?
O not at all
1 hardly any of the time
2 a little of the time
3 a moderate amount of the time
4 a lot of the time
5 most of the time
6 all the time
Please score how many puffs of bronchodilator (Ventolin) you
have used in the past 24 hours.
O none
1 1- 2 puffs
23-4 puffs
35-8 puffs
49-12 puffs
5 13-16 puffs
6 More than 16 puffs
"5coring PEFs. Patients record actual PEF values each day in
the diary. Convers ion to the scoring system below may either
be done within a computer data base or by hand by the cli nic
staff.
O. 95% predicted
1 95-90%
2 89-80%
379-70%
469-60%
559-50%
6 < 50% predicted

13.1.4

Dotazník Asthma Control Questionnaire

ASTH MA CONTROL QUESTIONNAIRE
Please answer Questions 1-6 .
Circle the number oť the response that best describes how you
have been during the past week.
1. On average, during the past week, how often were you
woken by your asthma during the night?
O Never
1 Hardly ever
2 A few times
3 Several times
4 Many times
5 A great many times
6 Unable to sleep because of asthma
2. On average, during the past week, how bad were your asthma
symptoms when you woke up in the morning?
O No symptoms
1 Very mild symptoms
2 Mi ld symptoms
3 Moderate symptoms
4 Qu ite severe symptoms
5 Severe symptoms
6 Very severe symptoms
3. In general, during the past week, how limited were you in
your activities because of your asthma?
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o Not limited at all
1 Very slightly limited
2 Slightly limited
3 Moderately limited
4 Very limited
5 Extremely limited
6 Total!y limited
4. In general , during the past week, how much shortness of
breath did you experience because of your asthma?
O None
1 A very little
2 A little
3 A moderate amount
4 Quite a lot
5 A great deal
6 A very great deal
5. In general , during the past week, how much of the time did
you wheeze?
O Not at all
1 Hardly any of the time
2 A little of the time
3 A moderate amount of the time
4 A lot of the time
5 Most of the time
6 AI! the time
6. On average, during the past week, how many puffs of shortacting
bronchodilator (e.g., Ventolin) have you used each
day?
O None
1 1-2 puffs most days
2 3-4 puffs most days
3 5-8 puffs most days
4 9-12 puffs most days
5 13-16 puffs most days
6 More than 16 puffs most days
To be completed by a member of the clinic staff
7. FEV1 prebronchodilator: .....
... O> 95% predicted
1 95-90%
FEV1 % predicted : .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 289-80%
379-70%
FEV1% predicted: ..... .. .... .. .. ...
469-60 %
(Record actual values on the
5 59-50%
dotted lines and score the FEV1 %
6 <50% predicted
predicted in the next column)
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13.1.5

Dotazník o domácích inhalátorech

DOTAZNfK o DoMAclcH INHALATORECH
RODN~ tISLO:

JMtNO PACIENTA:
Od kdy máte inhalátor: ..
přlstroje:

Jaký typ

....

Jak často inhalujete (za den): pravidelně (kolikrát): ......
jen

při

zhoršeni stavu (ano/ne): .....

kolikrát nejvíce: . ....
Při zho~enl

stavu - jaký

časový

interval mezi inhalacemi udržujete:

Inhalujete celou dávku nebo pi'erušíte inhalaci
Jaké dávky používáte:
Ventolin:
Měřlte

PE FR

před

při úlevě:

.....

Atrovent: .

Berodual:

a po inhalaci : . .

Je inhalace ú llnnějši než opakované vdechováni
z kapesnlch i nhalátorů nebo inhalátoru se "spacerem"? .....
Od doby. co máte inhalátor doma. snížil se
počet voláni pohotovosti nebo pobyt v nemocnici? ..
Vozíte s sebou

přistroj

i mimo domov? ......... .
účinky (třes,

Pozorujete po inhalaci vedlejšl

Když ano. jsou stejné nebo
Je

přístroj

větší

bu!eni srdce, bolesti hlavy)? ...

než po vdechováni z kapesních

lehce ovladatelný? .... ..

. ...

... ... .

inhalátorů?

.........

. .............. ... .

Je čl ~ nl snadné? ..... .
Zaznamenal(a) jste

nějako u

poruchu (když ano, tak jakou)7 ...... .

Máte písemný plán léčby a plán pro při pad těžkého záchvatu? ...... .

CELKOV!: ZHODNOCENI:
přínosem ............

Inhalátor je pro mne - velkým
- dobrým
- malým

. . ................... .

....

přínosem ...

- žadným

Případné

přinosem

přlnosem

...... .

další poznámky:

(Král, 2000, 43 - 47)

13.1.6

Seznam možných otázek týkajících se

s ymptomů

a

příznaků

MONITORING SIGNS AND SYMPTOMS (Asthma guidelines for children and adults. 2006)

Global assessment: "Has your asthma been better or worse since your last visit?"
Recent assessment: "In the past 2 weeks, how many days have you:
Had problems with coughing, wheezing, shortness of breath , or chest tightness during the day?"
Awakened at night from sleep because of coughing or other asthma symptoms?"
Awakened in the morning with asthma symptoms that did not improve within 15 minutes of inhaling a
short-acting inhaled beta2-agonist?"
Had symptoms while exercising or playing?"
MONITORING PULMONARY FUNCTION
Lung Function
"What is the highest and lowest your peak flow has been since your last visit?"
"Has your peak flow dropped below _
Llmin (80% of persona I best) since your last visit?"
"What did you do when this occurred?"
Peak Flow Monitoring Technique
"Please show me how you measure your peak flow."
'When do you usually measure your peak flow?"
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MONITORING QUALlTY OF LlFE/FUNCTIONAL STATUS
"Since your last visit, how many days has your asthma caused you to
Miss work or school?"
Reduce your activities?"
Have any unscheduled or ED visits or hospital stays?"
(for caregivers) Change your activity because of your child's asthma?"
MONITORING EXACERBATION HISTORY
"Since your last visit, have you had any episodes/times when your asthma symptoms were a lot worse
than usual?"
If yes, "What do you think caused the symptoms to get worse?"
If yes, "What did you do to control the symptoms?"
"Have there been any changes in your home or work environment (eg , new smokers or pets)?"
MONITORING PHARMACOTHERAPY
Medications
"What medications are you taking?"
"How often do you take each medication?"
"How much do you take each time?"
"Have you missed or stopped tak ing any regular doses of your medications for any reason?"
"Have you had trouble fiIIing your prescriptions (eg, for financial reasons, not on formulary)?"
"How many puffs of your short-acting inhaled beta2-agonist (quick-relief medicine) do you use per
day?"
"How many [name short-acting inhaled beta2-agonist) inhalers [or pumps) have you been through in
the past month?"
"Have you tried any other medicines or remedies?"
Side Effects
"Has your asthma medicine caused you any problems?"
Shakiness , nervousness, bad taste, sore throat, cough, upset stomach
Inhaler Technique
"Please show me how you use your inhaler."

13.1.7 Seznam možných otázek týkajícíh se komunikace a
spokojenosti pacienta
MONITORING CLlENT-PROVIDER COMMUNICATION AND CLlENT SATISFACTION
What questions ha ve you had about your asthma daily self-management pian and action pian?
What problems have you had following your daily self-management pian? Your action pian?
Has anything prevented you from getting the treatment you need for your asthma from me ar anyone
else?
Have th e costs of your asthma treatment interfered with your ability to get asthma care?
How satisfied are you with your asthma care?
How can we improve your asthma care?
Leťs review some important information:
When should you increase your medications? Which medication(s)?
When should you call me [your doctor or nurse practitioner)? Do you know the after-hours phone
number?
If you can't reach me, what emergency department would you go to?

13.1.8

Seznam m ožných dalších

dotazníků:

AAQoL

Dotazník Adolescent Asthma Quality of Life Ouestionnaire

ACD

Dotazník Asthma Contral Diary

ACO

Dotazník Asthma Control Ouestionnaire

AOoLQ

Dotazník Asthma Quality of Life Questionnaire

LAQ

Dotazník Life Activities Questionnaire for Childhood Ashma
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LWAQ

Dotazník Living W ith Asthma Questionn aire

NQS

Dotazník Nijmegan quationnaire scores

PACOoLQ

Dotazník Paediatri c
Ouestionnaire

PAQoLQ

Dotazník Paediatric Asthma Ouality of Life Ouestionnaire

13.2

Asthma

Caregiver' s

Ouality

of

Life

Praktická instruktáž

Praktické rady a p ři použití běžně dostupných inhalátorů v IT pro dětské astmatiky (Rydlová et al. ,
2005, 9 - 12):
Aeroliser:
Stáhneme kryt inhalátoru,
pevně držíme základnu inhalátoru a otočíme ve směru šipky, vložíme kapsly do komůrky v základně
aplikátoru,
otočíme ústní část zpět ve směru proti šipce až zapadne se zřetelným klapnutím,
držíme inhalátor zpříma ,
zmáčkneme obě tlačítka Usou proti sobě) - je slyšet zřetelný zvuk při propíchnutí kapsle ,
zhluboka vydechneme mimo inhalátor před nádechem dávky léku ,
vezm eme inhalátor do úst a pevně sevřeme rty,
zhlu boka a rychle nadechneme,
zadržíme dech do nádechu léku,
vyjmeme inhalátor z úst a pomalu vydechneme,
otevře m e aplikátor a zkontrolujeme, zda jsme vdech li celou dávku prášku z kapsle ,
po inhalaci kortikosteroidů je třeba si vypláchnout ústa.

Discus:
Drží me vnější tmavší kryt jednou rukou a palcem druhé ruky pootočíme vnitřni kryt, dokud neuslyšíme
kliknutí ,
před začátkem in halace co nejvíce vydechneme mimo inhalátor,
náustek vsuneme do úst, pevně jej stiskneme rty,
zhluboka inten zi v ně nadechneme dávku léku,
vyj meme náustek z úst, se zavřenými ústy zadržíme dech, nejlépe 10 sekund,
inhalátor uza v řem e - vnitřní světlejší kryt pootočíme zpět , dokud neuslyšíme kliknutí , páčka se
automaticky vrátí do původní polohy a je znovu nastavena k aplikaci další dávky,
víme, kdy je Discus prázdný,
po inhalaci kortikosteroidů si vypláchneme ústa

Turbuhaler:
odšroubujeme a sejmeme ochranný uzávěr
držíme tu rbu haler svisle v kolmé poloze , barevnou rukojetí dolů ,
otočíme na doraz barevnou dávkovací rukojetí doprava , pak doleva , je slyšet cvaknutí ,
vydechneme mimo turbuhaler,
vložíme náustek do úst a jemně jej stiskneme rty,
energicky, rychle a zh luboka nadechneme,
vyjmeme inhalátor z úst, pomalu vydechneme, zašroubujeme ochranný uzávěr,
víme, kdy je turbuhaler prázdný
po inhalaci ko rti koste ro id ů si vypláchneme ústa

Dávkový aerosol
sejmeme ochranný u závěr ,
inhalátor držíme dnem vzhůru ,
pred použitím inhalátor p rotřepeme,
hlavu držíme zpříma a co nejvíce vydechneme,
náustek nádobky pevně sevřeme rty,
pomalu a hluboce se nadechujeme, na začátku nádechu stisknme dno inhalátoru,
zmákneme 1x během jednoho nádechu,
vyjmeme z úst, necháme je zavřená a zadržíme dech , nejlépe 10 sekund,
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pomal u vydechneme nosem,
vím e, kdy je inhalátor prázdný,
po inhalaci kortikosteroidů si vypláchneme ústa
Nástavec s dávkovým aerosolem
d ítě má hlavu mírně zakloněnousejmeme ochranný uzávěr
protrepeme inhalátor před použitím ,
inhalátor dnem vzhůru nasadíme do nástavce,
drtě má náustek nástavce v ústech nebo masku nástavce na obličeji tak , aby zakrýval nos i ústa ,
dítě se volně nadechne a vydechne a stiskneme dno nádobky , větší děti po každém nádech chvilku
zadrží dech, potom pomalu vydechnou , správná inhalace je jen po dobu 10 sekund na 4 vdechy,
dítě několikrát pomalu nadechne a vydechne do nástavce, potom vyjmeme nástavec z úst,
pře d další dávkou počkáme nejméně 30 sekund , sprej znovu protřepeme a celý postup zopakujeme
víme, kdy je inhalátor prázdný,
po inhalaci kortikosteroidů si vypláchneme ústa

13.3

Borgova škála dušnosti

(Sm olíková et aJ., 2003)

13.4

stupně

Su bjektivní hodnocení

O

Žádná

1

Velm i slabá

2

Lehká

3

Střední

4

Silnější

5

Těžká

6

Těžká, obtěžující

7

Velmi

těžká

8

Velmi

těžká,

9

Nepřekonatelně těžká

10

Maxilmální, nelze

bránící v

činnosti

pokračovat

Testy fyzické zdatnosti

Testy těl esn é zdatnosti:Jedním z jednoduchých testů tělesné zdatnosti je Ruffierova zkouška ,
založená na měře n í tepové frekvence před a po zatížení.
Postup:
- nejprve vs edě zm ěřte na zápěstí počet tepů TF1 za 15 sekund
- proveďte 30 dřepů v pravidelném tempu 1 dřep za sekundu
- ihned po výkonu usedněte a změřte počet tepů TF2 za 15 sekund
- v klidu seďte a uklidň uj te se po dobu 1 minuty
- pak změřte počet tep ů T F3 za 15 sekund
Hodnoty dosadíme do vzorce tzv.
Ruffierova indexu (RI):RI= [(TF 1 + TF2 + TF3) x 4 - 200]/10
Výsledek značí počet bodů , kterých jsme dosáhli. Pohledem do tabulky jednoduše zjistíme, jaká je
naše zdatnost.
Vyhodnocení počtu :
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,

Index

Zdatnost

nižší než O

výborná

0,1 - 5

velmi dobrá

5,1 - 10

prům ěrn á

10,1 - 15

podpr ům ěrná

vyšší než 15

nedostate č ná

.
Další mozné testy:

6 nebo 12 minutový test chůze
Testy zátěžového vyšetření , lišící se podle účelu zaměření :
rampový test,
test se stupňovým zvyšováním zátěže a vloženými přestávkami,
jed nostupňový test (Smolíková, Máček, 2006, 140 - 142).

13.5

Obrázek
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Fig. 1: Continuum of tr eatmen ts for asthma management.
Reprinted with permission froln Elsevier (J AI/ergy Clin ImmUlJo/ 2004i1 13 :650-6).
(Becker et al. , 2003 , 53)
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13.6 Fotografie

i nh alač ní

terapie
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