
Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010     Mgr. Tomáš RYCHNOVSKÝ 



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

2 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetická rezonance respirační dynamiky a 

posturální funkce bránice 

                  Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

Školitel:  Zpracoval: 

Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc.       Mgr. Tomáš Rychnovský  

 

 

Praha 2010 



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

3 

 

SOUHRN 

Cíle práce: Cílem práce bylo objektivizovat změny pohybu a tvaru bránice 

v různých situacích pomocí dynamické MR u probandů s patologickým nálezem na páteři 

a kontrolní skupinou. 

 

Metody: Byly vytvořeny dvě skupiny probandů bez patologického nálezu na páteři 

(n=16) a s patologickým strukturálním nálezem na páteři (n=17).  

Každému z probandů byla pomocí dynamické MR vyšetřena funkce bránice za tří 

situací: 1) během klidového dýchání, 2) během dýchání s tlakem dolních končetin (DKK) 

do flexe v kyčlích, 3) v zádrži dechu s tlakem DKK do flexe v kyčlích. 

Bránice byla vyhodnocena v dynamice i statice (krajních pozicích) pomocí 

dynamických a statických parametrů. 

Pro objektivizaci funkce bránice byla z dynamického MR záznamu vůbec poprvé 

extrahována dechová a posturální křivka pohybu bránice. Práce vyhodnocuje frekvenci a 

amplitudu respirační (dechové) a posturální křivky (nezávislé na respiraci) bránice a jejich 

poměr. Dále objektivizuje harmoničnost střídání nádechu a výdechu, velikosti exkurzí 

bránice, sklon bránice, pohyby bránice v jejích jednotlivých porcích a výšku bránice 

v hrudníku.  

 

Výsledky: Dechové i posturální změny poloh bránice jsou pomalejší, větší a 

harmoničtější u skupiny bez nálezu. U této skupiny je bránice více vertikalizována a během 

narůstající zátěže se oproti skupině s nálezem její sklon téměř nemění. Pohyby přední, 

střední a zadní části bránice jsou u skupiny bez nálezu více vyrovnány a jejich bránice 

vykonává téměř o 50% větší pohyby a je zároveň v nižším postavení, než u skupiny s 

nálezem.  

 

Závěr: Objektivizací změn v kontrakci bránice byly potvrzeny klinické zkušenosti 

s poruchou svalové stabilizace páteře u pacientů s nefyziologickým nálezem na páteři.   

 

 

Klíčová slova: bránice, pohyby bránice, stabilizace páteře, vertebrogenní poruchy, 

MRI 
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SUMMARY 

Objective: The goal of this thesis was to identify changes of diaphragm motion and 

shape during different tasks using dynamic MRI in volunteers with a pathological 

structural condition of the spine and a control group. 

 

Methods: Two groups of volunteers were selected, those without a pathological 

condition (n=16) and with a structural pathological condition of the spine (n=17). 

We analyzed diaphragm function in three different tasks in all the volunteers during 

1) primary breathing, 2) breathing in the course of lower extremity flexion against 

resistance and 3) holding the breath in the course of lower extremity flexion against 

resistance.  

Diaphragm activity was analyzed using static and dynamic parameters. 

For the first time ever postural and respiratory traces were used, which were 

extracted from a dynamic MRI recording. This thesis describes frequency and amplitude of 

the respiratory and postural activity (independent of breathing) and their relationship. 

Furthermore, this thesis describes breathe in and breathe out rotation, diaphragm excursion 

magnitude, inclination of the diaphragm, its height in thorax and also motion of diaphragm 

portions. 

 

Results: Diaphragm respiratory and postural changes are slower, bigger in size and 

better balanced in the group without a pathological spinal condition. This group´s 

diaphragm is also more verticalized and its inclination changes minimally with increasing 

postural activity. Also, the movements of the ventral, middle and dorsal diaphragm portion 

are more balanced in this group and their diaphragms perform an almost 50% bigger 

motion and are also in a lower position in the chest compared to the group with structural 

conditions. 

 

Conclusion: We identify, and clinically confirm changes in diaphragm contraction 

in patients with faulty spinal muscle stabilization and pathologic spinal conditions. 

 

Key words: diaphragm, diaphragm activity, stabilization of the spine, MRI, 

vertebrogenic and spinal disorders 
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Seznam používaných symbolů a zkratek 

 

 

AD – dolní postavení bránice (nejkaudálnější nádechové postavení) v situaci A 

AH - horní postavení bránice (nejkraniálnější výdechové postavení) v situaci A 

AP - anteroposteriorní 

BD - dolní postavení bránice (nejkaudálnější nádechové postavení) v situaci B 

BH - horní postavení bránice (nejkraniálnější výdechové postavení) v situaci B 

C - krční 

CD - dolní postavení bránice (nejkaudálnější nádechové postavení) v situaci C 

CF – cystická fibróza 

CH - horní postavení bránice (nejkraniálnější výdechové postavení) v situaci C 

CKP – centrální koordinační porucha 

CT – počítačová tomografie 

DKK – dolní končetiny 

EMG – elektromyografie 

GaP – žaludeční tlak  

FEV1 – usilovná jednosekundová vitální kapacita  

FFT – Fast Fourier Transform - Fourierova analýza 

HK – horní končetina 

HSS – hluboký svalový stabilizační systém 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

IAP – intraabdominální tlak  

KS test - Kolmogorov-Smirnov test 

L – bederní 

L-p. – bederní páteř 

MR – magnetická rezonance 

p – hladina významnosti 

Pdi – transdiaphragmatický tlak 

PTh – intrathorakální, pleurální tlak 

RD – referenční diference polohy bránice 

Situace A – snímání bránice za klidového dýchání  

Situace B – snímání bránice za dýchání a tlaku DKK 
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Situace C – snímání bránice v apnoi a tlaku DKK 

SD – směrodatná odchylka 

Th – hrudní 

UZV - ultrazvuk 

VAS – vizuální analogová škála bolesti 

VC – vitální kapacita 
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1 ÚVOD 

Bránice a hluboké stabilizační svaly trupu jsou popisovány ve své souhře jako 

důležitá funkční jednotka pro dynamickou stabilizaci páteře (Hodges, 2005; Kolář, 2007). 

Dysfunkce zmiňované svalové souhry je považována za jeden z nejčastějších faktorů pro 

vznik vertebrogenních obtíží (Hodges, 1996a) a rovněž pro vznik strukturálních změn na 

páteři (hernie, spondylolistézy, spondylartrózy apod.).  

Biomechanika a řízení funkce bránice je rozsáhlá a významná problematika 

zasahující do celé řady lékařských oborů, a to nejenom pneumologie či hrudní chirurgie, 

ale i rehabilitace a gastroenterologie.   

I když za poslední období došlo ke značnému posunu v pohledu na funkci bránice, 

neznamená to, že všechny souvislosti její činnosti jsou dnes dokonale jasné. Bránice je 

obvykle studována ve své respirační funkci (Suga, 1999; Plathow, 2005a), je měřena její 

výška (Takazakura, 2007; Kondo, 2005) a exkurze (Kiryu, 2006; Gierada, 1995). Téměř 

žádná práce se nevěnuje její funkci posturální. Existují práce, které mapují různou funkci 

(např. oploštění) bránice při různých typech dýchání (Kolář, 2009; Rychnovský, 2009) 

nebo i při aktivaci v zádrži dechu, tedy situaci, jež není vázaná na respiraci (Kolář, 2009a). 

Tyto práce byly provedeny vždy na zdravých jedincích, kteří nevykazovali známky 

respiračního onemocnění ani vertebrogenní obtíže.  

Pro objektivizaci pohybu bránice a jejího vlivu na funkční i strukturální stav páteře 

je nutné zkoumat funkční zapojení bránice i u vertebrogenních pacientů. 

Tato práce se jako první zabývá hodnocením, analýzou trendů a komparací pohybu, 

postavení a tvaru bránice při její dechové a posturální činnosti u dvou skupin probandů 

s rozdílným strukturálním nálezem na páteři. Analýza funkce bránice je realizována 

pomocí dynamických obrazů magnetické rezonance.  

V práci jsou použity některé parametry, které se dosud v žádné publikované studii 

k hodnocení funkce bránice neobjevily (statistické centrální momenty, procento energie 

nesené 3 spektrálními čarami apod.).  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 ANATOMICKÝ PODKLAD 

Musculus diaphragma (bránice) je plochý sval, umístěný v kaudální části hrudníku. 

Odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní. Bránice má dvojitě kopulovitý tvar vykynující se 

do dutiny hrudní. Brániční klenba je v pravé části vyšší a sahá do úrovně 4. mezižebří. 

Centrální část bránice je vazivová – centrum tendineum, zbytek bránice je tvořen 

svalovými vlákny spojenými s vnitřní stranou dolního hrudníku. V bránici je řada otvorů, 

které umožňují průchod životně důležitých orgánů mezi dutinou břišní a hrudní. 

V lumbální části bránice jde především o hiatus aorticus, hiatus oesophageus a v centru 

tendineu o foramen venae cavae. Kromě uvedených tří velkých otvorů je v bránici ještě 

několik drobnějších průchodů převážně pro menší nervy a cévy (Čihák, 2001).  

 

2.1.1 SVALOVÁ ČÁST BRÁNICE A CENTRUM TENDINEUM 

Svalové snopce přichází k centrum tendineum od okrajů hrudního koše a od bederní 

páteře. Podle toho, ze které části skeletu k centrum tendineum přicházejí, je dělíme na pars 

lumbalis, costalis a sternalis.  

Pars lumbalis 

Pars lumbalis se skládá z crus dextrum a sinistrum a tvoří ji svalové snopce 

vycházející od bederní páteře a od vazivových oblouků ligamentum arcuatum mediale a 

laterale. Svalové snopce vystupují kraniálně a připojují se na dorzální okraj centrální 

aponeurózy (neboli centrum tendineum) (Čihák, 2001; Sinělnikov, 1980).  

Starší nomenklatura dělila pars lumbalis na crus mediale (dle současné 

nomenklatury crus dextrum i crus sinistrum), crus intermedium (svalové snopce začínající 

od ligamentum arcuatum mediale) a crus laterale (svalové snopce začínající od ligamentum 

arcuatum laterale) (Žlábek, 1950).   

V anatomii úponů crus dextrum a sinistrum se autoři mírně liší. Je pravděpodobné, 

že úpony jsou interindividuálně variabilní.  De Troyer (1997) a Williams (1995) uvádí 

délku pravého a levého crus stejně a to od úrovně L1-L3. Ostatní autoři se shodují na tom, 

že pravé crura je širší a delší a dosahuje k úrovni L4 (Dylevský, 2000). Borovanský (1960) 

popisuje dlouhé šlašité úpony crus dextrum od L3-L4, Žlábek (1950), Sinělnikov (1980) a 
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Čihák (2001) od úrovně L1-L4. U crus sinistrum sahají šlašité úpony k úrovni L3. 

Borovanský (1960) uvádí, že crus sinistrum začíná šlachami od L2-L3. Segmenty L1-L3 

uvádí Dylevský (2000) a Čihák (2001) stejně jako Žlábek (1950) a Sinělnikov (1980). Obě 

dvě crura se spojují s ligamentum longitudinale anterius na páteři. Ve výši prvního 

bederního obratle přecházejí šlachy v část svalovou, která postupuje k centrum tendineum 

(Borovanský, 1960). Svalová vlákna se před aortou kříží a vytváří před obratlem L1 hiatus 

aorticus. Dalším křížením nad hiatus aorticus vytváří foramen oesophagicum. Svalové 

snopce zde působí jako sfinkter.  

Svalová vlákna začínají od šlašitých obloučků ligamentum arcuatum mediale (dříve 

arcus lumbocostalis medialis) a ligamentum arcuatum laterale (dříve arcus lumbocostalis 

lateralit) navazují na mediální straně na crura a vytváří svalovou plochu překlenující 

ventrálně m. psoas major a m. kvadratur lumborum. Ligamentum arcuatum mediale začíná 

dle Sinělnikova (1980) na těle obratle L1, Borovanský (1976) a Čihák (2001) rozšiřují 

úponovou část ještě na L2. Autoři se shodují na úponu na konci kostálního výběžku L1. 

Shoda panuje i v popisu ligamenta arcuata laterale, které začíná na konci kostálního 

výběžku L1 a končí na 12. žebru. Borovanský (1976) doplňuje, že popsané ligamentózní 

oblouky jsou zesílené snopce fascií krycích m. psoas major a m. quadratus lumborum.   

Pars costalis 

Pars costalis tvoří svalové snopce, které vycházejí od vnitřní plochy hrudníku 

v oblasti žeberních oblouků.  

Snopce inzerují cípatě nebo zubovitě na kostěné nebo chrupavčité části kaudálních 

6 žeber pomocí inzerční šlašité části (Dvořák, 2006; Sinělnikov, 1980). Rives (1942) 

upřesňuje, že kostální část bránice vychází od chrupavek 7.–9. žebra a od vnitřní strany a 

horních okrajů 10.–12. kostěné části žebra. Borovanský (1976), Dylevský (2000) a Čihák 

(2001) zmiňují pouze chrupavky žeber a to postupně zezadu dopředu od 12. na 7. žebro. 

Dvořák (2006) navíc popisuje a potvrzuje informace některých autorů o inzerci bránice 

v interkostálních prostorech a přímé napojení bránice na m. tvansversus abdominis. Cituje 

např. Paturetovu anatomii z roku 1951, ve které je popsána existence přídatných vláken 

bránice, inzerujících do lumbodorzální fascie. Zmiňuje, že mezi bránicí a m. transversus 

abdominis se mohou svalová vlákna promíchávat bez patrné šlachové inzerce. Rovněž 

Rives (1942) popisuje, že kostální část neoddělitelně splývá s m. transversus abdominis a  

s lumbodozální fascií a tím se břišní dutina jednolitě uzavírá. 
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Pars costalis je rozsáhlá a jde obloukovitě k laterálnímu a ventrálnímu okraji 

centrum tendineum. Dorzálněji jsou snopce mnohem delší než ventrálně (Borovanský, 

1960). Svalové porce přímo spojené s vnitřní stranou dolního hrudníku vytváří tzv. zónu 

apozice – zone of apposition  (obrázek 1). U stojícího člověka v klidu zaujímá tato zóna 

přibližně 25-30 % celkové vnitřní plochy hrudníku (De Troyer, 1997).  

Zóna apozice a její funkce je v literatuře opomíjená. Přesto má největší vliv na 

rozšíření příčného rozměru hrudníku, vytvoření nitrobřišního tlaku a jeho změny, na 

hloubku dýchání, ventilaci dolních laloků plic a tím na dechovou účinnost. Pokud není 

přítomen nitrobřišní tlak nebo pokud jedinec nedokáže dobře pracovat s nitrobřišním 

tlakem je zóna apozice menší a během nádechu dochází k vpáčení dolních žeber do břišní 

dutiny. To má významný vliv při klinické diagnostice i terapii vertebrogenních obtíží (viz. 

dále). Její velikost rovněž koreluje se zapojením břišních svalů, což u kojenců můžeme 

datovat k cca 6. týdnu věku. Od té doby se zóna apozice pravděpodobně teprve vytváří 

funkčním zapojením svalů. Tato problematika není v literatuře diskutována. Funkce 

břišních svalů, bránice a její zóna apozice není popsána ani u vrozených vad u dětí.  

 

 

 

 

Obrázek 1  - Zóna apozice 
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Pars sternalis 

Pars sternalis začíná na dorsální straně sterna a processus xiphoideus, dále od 

aponeurózy m.transversus abdominis a od zadní strany pochvy přímých břišních svalů. 

Svalové snopce vedou k ventrálnímu okraji centrum tendineum (Čihák, 2001; Borovanský, 

1976).  

Centrum tendineum 

Centrum tendineum je tenká aponeurosa, která je umístěna spíše ventrálně. 

Centrum tendineum má tvar trojlístku, jeden list směřuje ventrálně a další dva listy 

dorsolaterálně. Ventrální list centrum tendineum je menší než listy dorsolaterální. Plocha 

centrum tendineum je 143 cm
2
 ± 25 (Cluzel, 2000). Ve stejné studii se pro porovnání uvádí 

celková plocha bránice 1128 ± 129 cm
2
. Pohlavní rozdíly velikosti centrum tendineum 

nebyly systematicky studovány.  

 

2.1.2 INERVACE BRÁNICE 

Inervaci bránice převážně zajišťuje n.phrenicus, jehož axony vycházejí ze segmentů 

C3-C5. N. phrenicus má motorická, sensitivní i autonomní vlákna. Vzhledem k charakteru 

práce se soustředím zejména na popsání motorické inervace.  

Za hlavní inervační oblast je považován segment C4 s přispěním větví C3 a C5 

někdy C6 (Čihák, 2001). Protože nervus phrenicus vystupuje zejména z C4, je formálně 

pokládán jako část plexus cervicalis. N. phrenicus může přijímat větve z plexus cervicalis 

nebo brachialis nebo úplně vycházet pouze z plexus brachialis. Hlavové nervy 11. a 12. 

mohou také přispívat svými větvemi a tyto větve vystupují blízko místa, kde se realizuje 

supraklavikulární blok. V tomto místě je tedy signifikantně vyšší možnost anestezie pouze 

phrenického nervu (Bigeleisen, 2003). 

Kořeny ze segmentů C3-C5 tohoto nervu se na obou stranách spojují na zevní hraně 

m.scalenus anterior a běží po povrchu tohoto svalu kaudomediálně. Ve většině případů je 

průběh phrenicu na přední ploše m. scalenus anterior. N.phrenicus podbíhá v. jugularis 

interna a m.sternocleidomastoideus a je křížen dolním bříškem m.omohyoideus, n. 

transversus colli a v. a a. suprascapularis (Hemmerlig, 2003). Vstupuje do hrudníku, do 

mediastina, kde n.phrenicus dexter sestupuje mezi a.subclavia a v.subclavia a po pravém 

okraji v.cava superior. N.phrenicus sinister ve svém průběhu přiléhá na levý bok oblouku 

aorty. Poté oba probíhají po bocích perikardu, kde vysílají sensitivní vlákna pro perikard a 
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pleuru a vnikají do břišní části bránice. Vlevo prochází hiatus oesophagus a vpravo 

prochází foramen v.cavae. 

Phrenicus se před svým vstupem do bránice dělí v průměru do 3 až 5 větví ve výšce 

0,5 – 1 cm nad bránicí. Onders (2004) uvádí, že n. phrenicus se před vstupem do bránice 

rozdělí do tří až čtyř větví a každá inervuje jinou část bránice.  Největší je posteromediální 

větev, která jako jediná motoricky zásobuje crura bránice (Botha, 1956). Vlevo je celé crus 

zásobeno ze zadních vláken levého n. phrenicus. Levá polovina pravého crus je zásobena 

také z levého phrenicu  a pravá strana pravého crus je zásobena ze zadních vláken pravého 

phrenicu (Collis, 1953). 

Posterolaterální větve jsou na pravé a levé straně odlišné. Pravé větve zásobují 

hiatus oesophageus. Vlevo je tato větev delší, než vpravo a má mnoho větví, které 

procházejí směrem k páteři. Zásobují levou část bránice od hiatus oesophageus. Do 

periferie bránice vnikají rovněž malá vlákna interkostálních nervů. Jejich motorická funkce 

není objasněna (Botha, 1956). 

Bránice obsahuje relativně málo proprioceptorů. Nad svalovými vřetýnkami 

převažují více šlachová tělíska, která citlivě reagují na změny nitrobřišního tlaku (Road, 

1990). Některými autory je n.phrenicus považován jako součást eference informující o 

změně napětí a délky bránice (Butler, 2001).  

 

 

Obrázek 2  - Motorické body a větve n. phrenicus s rychlostí vedení vzruchu bránicí 

(McKenzie, 1985) 
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Délka n. phrenicus se vpravo a vlevo liší stejně tak jako místa vstupu n. phrenicus 

do pravé a levé části bránice. V pravé části hrudníku má n.phrenicus téměř přímý průběh a 

vstupuje do bránice blízko hiatus oesophageus, délka n. phrenicus u lidí s výškou 163 – 

190 cm byla naměřena napravo 312 mm ± 22 mm a vlevo cca o 50 mm více, 364 mm ± 13 

mm (McKenzie, 1985).  

Měření rychlosti vedení phrenickým nervem se provádí jícnovými elektrodami a 

povrchovou elektromyografií (EMG) anterolaterálně na hrudní stěně. Variabilita výsledků 

měření rychlosti phrenického nervu má anatomický podklad (různou délku nervu k různým 

částem bránice), tzn. rychlost vedení koreluje s délkou nervu a místem, kam je vzruch 

veden (obrázek 2). Čas vedení do pravého crura nejvíce koreluje s výškou člověka. To je 

pravděpodobně dáno přímým průběhem nervu vpravo. Vedení vzruchu do jiných částí 

bránice není tak přímé a méně koreluje s výškou člověka. S věkem se rychlost vedení 

snižuje, a to hlavně na levém phrenicu zřejmě z důvodu jeho delšího průběhu hrudní 

dutinou a z důvodu blízkosti k levé srdeční komoře (McKenzie, 1985).  

V případě vysokých (C1-C2) či středních (C3-C5) lézí krční míchy dochází 

v prvních týdnech k hypertrofii pomalých svalových vláken (typ I) a přeměně rychlých 

vláken (typ II) na typ I. Po 1 měsíci přetrvávající denervace dochází ke svalové atrofii a 

převaze rychlých vláken typu II. Může docházet rovněž ke změnám na nervosvalové 

ploténce (u vláken typu II b/c) se zvýšením počtu pre- i postsynaptických větví a rovněž 

dochází ke zvětšení plochy nervosvalových spojení (Mantilla, 2002). Proto může 

pravděpodobně docházet k obnově brániční funkce, kterou je možné pozorovat u 25 % 

pacientů s míšní lézí C4 a výše během 40 dnů po začátku denervace. Atrofii bráničních 

vláken lze zabránit stimulací phrenicu (Laghi 2003). 

Střídání inspirace a exspirace je úkolem dvou skupin buněk v kmeni mozkovém, 

které jsou v průběhu respirace aktivní. Dělíme je na inspirační a exspirační neurony. Mezi 

nimi probíhá vzájemná postsynaptická inhibice a excitace, přičemž inspirační neurony 

vytvářejí početnější shluky. Je možné je popsat stejně, jako uzly myokardu – určují rytmus 

dechu a svojí autonomitu (resp. spontánní aktivitu) si zachovávají i při vyřazení zevních 

podnětů. Jejich činnost je automaticky regulována podle změn pH krve. Dechová centra 

rovněž podléhají vlivům z korové, podkorové i limbické části mozku (vliv emocí na dech, 

vliv posturální zátěže na zádrž dechu, apod.) (Sharshar, 2004).  

Rovněž jsou zmíněná centra ovlivňována z „nižších“ etáží specifickými či 

nespecifickými impulsy z karotid a aorty, chemoreceptorů, nociceptorů i hormonů.  
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Vliv na dech mají i specifické patologické stavy jako diabetické koma, respirační 

insuficienci nebo srdeční selhání. 

 

 

2.1.3 EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ BRÁNICE 

Bránice, která je přítomna pouze u savců, je formována ze tří různých částí, z čehož 

dvě jsou párové. Tyto tři části se vyvíjí nezávisle a v různých časových intervalech: 

1) anteromediální porce se tvoří ze septum transversum. 

2) posterolaterální porce z pleuroperitoneální membrány. 

3) lumbální porce ze zadní části mezogastria. 

 

Obrázek 3  - Embryonální vývoj bránice (Williams, 1995) 

 

U lidského plodu se základy bránice začínají v oblasti krku. Postupem vývoje se 

z frontální roviny, v které je v prvopočátku uložen posouvá kaudálně a sklápí se směrem 

k transverzální rovině. Cestou přibírá výběžky, ze kterých později vzniká n.phrenicus. 

Přibližně v sedmém až osmém týdnu fetálního života se její tři segmenty spojí v jedno 
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fibrózní septum, které s později částečně přemění ve sval. Krátce poté se vchlipuje část 

břišní stěny dovnitř břišní dutiny a vytváří okraje bránice. To pravděpodobně vysvětluje 

přímou návaznost bránice s vnitřní vrstvou břišní stěny (Rives, 1942). Myoblasty, které 

pravděpodobně vycházejí z krčních segmentů C3-C5 vnikají během vývoje kostální části 

bránice do dvou pleuroperitoneálních membrán (Pickering 2002). Původní zakončení 

phrenického nervu se zdá být v této oblasti a nikoliv v septu transversu, jak se původně 

předpokládalo (Greer, 1999). Brániční krura se vyvíjí z mesenteria jícnu (Langman 1969). 

 

2.1.4 PARAMETRY BRÁNICE 

Výška bránice v hrudní dutině 

U 95 % zdravých dospělých je pravá polovina bránice na předozadním rtg snímku 

při maximálním inspiriu na úrovni předního konce 5. žebra do 6. mezižebří, pouze u 5 % je 

na nebo pod úrovní 7. žebra. Pravá polovina bránice je výš u žen, u mohutnějších jedinců a 

u starších 40let. U cca 10 % zdravých lidí jsou obě poloviny na stejné úrovni či levá výš 

(ATS/ERS, 2002). 

U oboustranné paralýzy bránice jsou obě její kopule postaveny výše. Při 

jednostranné paralýze je samozřejmé zvýšení paralyzované kopule (Pride 2002). U 

emfyzematiků je patrné opět zvětšení maximální kapacity plic, kopule jsou v nižších 

pozicích (výška pravé kopule je na předním konci 7. žebra a níže) a s větším oploštěním. U 

nejvážnějších stavů mohou být kopule dokonce vchlípeny (invertovány) a zóna apozice 

zaniká (Pride 2002).  

Plocha a délka bránice 

Celková plocha bránice vleže na zádech klesá s rostoucím objemem plic z 1128 ± 

129 cm
2
 při reziduálním objemu (RV) na 997 ± 93 cm

2
 po klidovém výdechu (FRC). Zóna 

apozice se v těchto dvou situacích zmenší ze 757 ± 121 cm
2 

(RV) na 597± 91 cm
2 

(FRC). 

Délka bránice na sagitálním MR řezu je po klidovém výdechu 167 ± 13 cm
2
 vlevo a 173 ± 

17 cm
2
 vpravo. Prostor pod bránicí v břišní dutině je po klidovém výdechu 2904 ± 371 

cm
2
, při maximálním nádechu v TLC je 1054 ± 256 cm

2 
(Cluzel, 2000). Hodnoty jsou 

vztaženy pro muže s průměrným věkem 29,8 ± 2,59 let, průměrnou hmotností 78,6 ± 8,26 

kg a výškou 179,8 ± 2,76 cm. 
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Sklon bránice 

Kolář (2006) ve své práci uvádí, že předozadní osa bránice, kterou autor rozumí osu 

mezi inzercí pars sternalis a kostofrenickým úhlem, by měla být za fyziologické situace 

horizontálně. Zmiňuje i důležitost horizontální polohy centrum tendineum.  

Velikost a rychlost pohybu bránice 

Studie na 350 zdravých probandech ve věku 30-80 let bez dechových obtíží zjistila, 

že průměrná exkurze bránice vpravo je 3,3 cm a 3,5 cm vlevo. V průměru o 0,5 cm měly 

menší rozsah pohybu ženy než muži (Gibson, 2002). Rozdíly mezi nejvyšším a nejnižším 

bodem bránice při pohybu naměřil Unal (2000), a to 1,2 – 4,1 cm u pacientů s CHOPN a 

4,5 – 10,2 cm u zdravých. Mead (1984) uvádí, že při klidovém nádechu výška zóny 

apozice klesne přibližně o 1,5 cm. Borovanský (1976) píše o 3 cm při usilovném dýchání, 

kdy kopule bránice zůstává relativně ve stejném tvaru. 

Iwasawa (2002) kvantifikuje exkurze bránice u mladých dobrovolníků 5,53 cm a 

1,2 cm u emfyzematiků.  

Takazakura (2004) uvádí pohyb dorzální částí bránice vleže na zádech 102,5 ± 19,6 

mm. Kondo (2000) tvrdí, že zadní část bránice se při klidovém dýchání pohybuje 2 – 3krát 

více, než ventrální část. Lewit (2003) popisují, že nádech a výdech mají trvat přibližně 

stejně dlouho a že pacienti s bolestí nejsou v počátku schopni nádech či výdech prodloužit, 

i když primárně nemají respirační onemocnění.   

U předčasně narozených dětí byl ve 26. – 28. týdnu naměřen pohyb klenby bránice 

5,5 mm. U dětí starých 35 – 37 týdnů to bylo 4,4 mm (Rehan, 2001).  

 

Obrázek 4  - Bránice novorozence (A), bránice dospělého (B) (Watchko, 1991) 
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U novorozenců se často při nádechu vtahují do hrudníku jeho dolní a střední žebra, 

přesto se bránice při nádechu stahuje níž. U nedonošených dětí je podle Rehana (2001) 

příčinou zvýšená poddajnost hrudníku, který se během nádechu „vpáčí“ dovnitř hrudníku a 

bránice musí tento „nežádoucí“ souhyb kostěného aparátu kompenzovat svým větším 

rozsahem kontrakce. Během růstu se snižuje poddajnost hrudníku i rozsah pohybu bránice. 

(Rehan, 2001). Autor nebere v potaz maturaci centrálního nervového systému a s ním 

spojenou maturaci svalových souher, která dechové pohyby může měnit. Obecně je u 

kojenců snížený rozsah pohybů bránice i její vliv na hrudní koš. Žebra jsou orientována 

převážně horizontálně, proto se nemůže tolik zvětšovat průměr hrudníku. Navíc bránice u 

kojence je o mnoho plošší než u dospělých, přiléhá k hrudníku pod daleko větším úhlem 

(obrázek 4) a proto je zóna apozice o poznání menší než u dospělých (Reilly, 2009). 

Tloušťka bránice 

Bránice má rozdílnou tloušťku v různých částech. Průměrná tloušťka bránice 

v motorických bodech vlevo byla naměřena 3 mm a vpravo 2,9 mm. Pro obě části bránice 

v celé její ploše bylo zjištěno na vypreparovaných lidských bránicích rozmezí tloušťky od 

1,5 mm do 5,4 mm. Prokázalo se, že vyjma míst výskytu motorických bodů, vzrůstá 

tloušťka bránice s výškou a váhou člověka (Onders, 2004). McCool (1997), který použil 

ultrazvukové měření na běžné populaci, uvádí rozmezí tloušťky bránice od 1,4 mm do 6 

mm. Tloušťka bránice se v zóně apozice zvětšovala s výškou a váhou populace. Závislost 

tloušťky bránice a váhy člověka neprokázal u vzpěračů. Rovněž zjistil, že u lidí s váhou 

nad 120 % ideální tělesné váhy byla tloušťka bránice větší. Nebyla prokázána závislost 

tloušťky bránice na věku člověka. Prokázal rovněž větší tloušťku bránice spojenou 

s příčným rozměrem plochy hrudníku a jeho obvodem. Tloušťka bránice se různí u nemocí 

a závisí spíše na obecném zdraví člověka než na stáří člověka (Onders, 2004). Tloušťka 

bránice se zvětšuje při tréninku dechových svalů a klesá při jejich inaktivitě. Měří se 

obvykle ultrasonograficky v zóně apozice (ve střední axilární čáře ve výši 8. a 9. 

mezižeberního prostoru). Cohn (1997) ve své studii uvádí hodnoty tloušťky při usilovném 

dýchání od 2,3 mm – 3,3 mm ve skupině zdravých mužů a žen. Rozdíl v tloušťce bránice 

při různém typu dechu pozoroval Wait (1997). Statisticky signifikantní rozdíl v tloušťce 

bránice uvádí pro „normální“ dechový vzorec (2,17 mm) a pro břišní dýchání (3,12 mm). 

Tloušťka bránice u předčasně narozených novorozenců se ve věku 26 – 37 týdnů 

pohybuje od 1,09 mm ve 26 týdnech, do 1,74 mm v 37 týdnech života (Rehan, 2001). 
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Watchko (1991) uvádí, že u novorozenců je zóna apozice zcela minimální nebo dokonce 

úplně chybí (obrázek 4), u většiny dětí přesto Rehan (2001) neměl problém zónu apozice 

na UZV zobrazit. Nebyl však prokázán signifikantní rozdíl mezi tloušťkou bránice 

předčasně narozených dětí (2,02 mm) a dětí narozených v termínu (1,97 mm). Rehan 

(2000) prokázal rozdíl v tloušťce bránice u novorozenců v závislosti na poloze. Její 

tloušťka je statisticky signifikantně větší vleže na břiše než vleže na zádech, jak v konečné 

inspirační pozici (endinspiratory volume), tak v konečné expirační pozici (endexpiratory 

volume). Stejná studie dospěla k výsledkům, že zkrácení bránice při její kontrakci vleže na 

břiše bylo v průměru o 33 % větší než vleže na zádech. 

2.2 KINEZIOLOGIE HRUDNÍKU A FUNKCE BRÁNICE 

2.2.1 POHYBY HRUDNÍKU A ŽEBER 

Pohyby hrudníku jsou z pohledu kineziologie dvojího typu. V první řadě jsou 

závislé na pohybu páteře a v druhé řadě probíhají nezávisle na páteři v kostovertebrálních 

spojích. Zejména tato pohybová funkce hrudníku nezávislá na pohybu páteře je velmi často 

porušena. Její diagnostika v klinice je důležitá pro vyhodnocování jak dechových, tak 

stabilizačních funkcí páteře. Pohyb hrudníku je při předklonu páteře velmi omezen – 

mezižeberní prostory se zužují a žebra klesají. Při napřímení až při záklonu páteře se celá 

situace obrací – mezižeberní prostor se rozšiřuje a hrudník se dostává do kraniální polohy 

(Dylevský, 2000). Rotace páteře umožňuje i rotaci hrudníku.  

Mechanika pohybů hrudníku je dána jeho stavbou a tvarem žeber. Primární roli 

hraje trojí zakřivení žeber a jejich pohyb v kostovertebrálních a kostotransversálních 

kloubech. Ty společně formují kloubní pár, který je mechanicky spojen a jehož jediný 

pohyb je rotace kolem osy protínající střed každého z obou kloubů. Osy otáčení žeber 

znázorněné na obrázku 5 jsou spojnicí kostovertebrálního a kostotransversálního 

skloubení, což jsou místa, která slouží jako otočný čep. Kolem nich se žebra otáčí. Pro 

dolní žebra platí, že osa otáčení je nasměrována více do sagitály, z čehož vyplývá, že 

pohyb žeber je více do stran – zvětšuje příčný průřez hrudníku a dolní hrudní aperturu. 

Naopak horní žebra mají osu svých kloubů nasměrovanou více k frontální rovině. Proto 

pohyb žeber zvětšuje spíše anteroposteriorní průměr hrudníku a žebra se pohybují více 

dopředu. V oblasti horních žeber jsou za fyziologických podmínek pohyby malé 

(Kapandji, 1998; De Troyer, 2005).   



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

25 

 

Během dýchání za fyziologické situace se hrudník rozšiřuje zmíněným způsobem a 

pohyb sterna by měl být ventrální ve své dolní části. Osou otáčení sterna by tak mělo být 

spojení sternoklavikulární na manubriu sterna.  

Za nefyziologické situace jsou v převaze auxiliární dechové svaly. Během dýchání, 

resp. stabilizace trupu je přítomna kranializace hrudníku s kraniálním pohybem sterna 

v akromioklavikulárním kloubu. Je omezen ventrální pohyb sterna a rovněž chybí 

zvětšování transverzálního průměru dolního hrudníku. Stejná situace nastává u pacientů 

s CHOPN (Gandevia, 1996; Sharp, 1977) nebo u vysokých míšních lézí (De Troyer, 

1986b).  

 

 

 

Obrázek 5  - Pohyby horních (C) a dolních žeber (B) a osy jejich otáčení (A ,C) (De Troyer, 

2005)  

 

Koordinovaná aktivita svalstva umožňuje udržení tvaru a „maximální“ možné 

objemové změny hrudníku. Hrudník, z pohledu technického, je možné považovat za 

„tuhou“ konstrukci s jedním stupněm volnosti. Z pohledu kineziologického však bylo 

dokázáno, že pohyby hrudníku jsou o více než dvou stupních volnosti, jak při cvičení, tak 



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

26 

 

při klidovém dýchání (Scano, 1999). Pokud je porušena funkční souhra svalů nebo je 

přítomna např. paréza svalů, dochází k patologickým změnám nejen dynamiky pohybu 

hrudníku, ale i ke změnám ve tvaru hrudního koše.  

V porovnání s muži o stejné váze mají ženy více kulatý, ale menší hrudník s větším 

sklonem žeber dopředu a dolů a kratší délku bránice (Bellemare, 2003). Plocha hrudní 

dutiny v transverzálním řezu na úrovni T12 se ve studii Whitelawa (1987) zvětšila z 

297cm
2
 při relaxaci na 326 cm

2
 při kontrakci bránice. Při kontrakci bránice se zvětší objem 

hrudní dutiny o 680 ml v porovnání s relaxací bránice. Plocha zóny apozice je 

v relaxovaném stavu 2 290 cm
2
 a při kontrakci 910 cm

2
 na pravé straně. Na levé je tato 

plocha 1560 cm
2 

v klidu a 700 cm
2
 při kontrakci.   

 

2.2.2 VLIV DECHOVÉ FUNKCE BRÁNICE NA HRUDNÍK 

Svalová kontrakce bránice při nádechu snižuje intrathorakální tlak a zvyšuje tlak 

intraabdominální. Lineární korelace existuje mezi exkurzemi bránice a plicním objemem 

(Cohen, 1994). Uvolnění svalové kontrakce bránice má opačný efekt. Tím je dán 

mechanický základ dýchání hlavního dechového svalu. Bránici a její funkci je rovněž 

nutné brát v potaz v rovině mechanické, posturální.  

Na oblast dolního hrudníku má v zásadě dvojí vliv — podle směru tahu svalových 

vláken, tedy podle toho, jakým směrem síla prostřednictvím bráničních úponů na žebrech 

působí. Rozdíl v tahu svalů je dán přítomností punkta fixa. De Troyer (1997) hovoří o síle 

úponové a o síle apoziční (ta působí v bezprostřední návaznosti na hrudní stěnu).  

Za fyziologického dýchání se bránice zpočátku oplošťuje, kdy punktum fixum je 

v oblasti žeber. Centrum tendineum klesá a v momentě, kdy je zastaveno nitrobřišním 

tlakem, situace se mění. Punktem fixem se stává střední část bránice a žebra jsou díky 

anatomickým a biomechanickým zákonitostem (obrázek 6) roztahována do stran 

(Kapandji, 1998).  

Princip apoziční síly je založen na tom, že v oblasti kostophrenických úhlů (spojení 

bránice a žeber z hrudní strany) jsou změny tlaku téměř stejné (podle vertikálního 

gradientu intrapleurálního tlaku) jako změny intraabdominálního tlaku. Při nádechu 

nitrobřišní tlak stoupá a působí (přenáší se) na zónu apozice, která rozšiřuje dolní žebra 

(Loring, 1982; Petroll, 1990). Apoziční síla bránice tedy závisí na velikosti nádechu 

(Boynton, 1991), velikosti zóny apozice a zvýšení intraabdominálního tlaku (Lichtenstein, 
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1992). Jinými slovy, apoziční síla je větší, pokud je větší nitrobřišní tlak i plocha zóny 

apozice. Anatomický podklad spojení žeber s hrudníkem a větší plocha kostální části 

bránice upínající se na strany hrudníku v porovnání s úponem ventrálním – sternálním má 

za následek, že se u člověka rozšiřuje více dolní část hrudníku v příčné rovině než je tomu 

v předozadním rozměru (De Troyer, 1997). 

 

 

Obrázek 6  - Anatomický a biomechanický podklad pohybu žeber (Kapandji, 1998) 

Schopnost bránice rozšiřovat oblast dolních žeber podléhá přítomnosti nitrobřišního 

tlaku, který do jisté míry brání poklesu brániční kopule (Goldman, 1986). Pokud je 

nitrobřišní tlak větší, bránice neklesne pod úroveň zóny apozice, a proto i nitrobřišní tlak 

může vzrůstat. Síla, která rozšiřuje dolní žebra, se rovněž zvětšuje. Zmíněný princip 

můžeme ilustrovat u pacientů s tetraparézou, u nichž je obecně compliance břišní stěny 

menší než u zdravých (Goldman, 1986). Pokud jim byl náhradními externími prostředky 

(elastický stah přes břišní stěnu) zvýšen nitrobřišní tlak, dolní žebra při nádechu více 

expandovala. Pokud ale měli pacienti poddajnost břišní dutiny velkou, kopule bránice 

klesla velmi nízko, neboť růst břišního tlaku byl menší (Goldman, 1986). Pokud je 

nitrobřišní tlak menší a zóna apozice se při nádechu zmenší, bránice bude vtahovat dolní 
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žebra dovnitř do břišní dutiny (Kyroussis, 1996). Tato síla tedy nastaví žebra spíše do 

výdechové než do nádechové pozice. Při absenci zóny apozice by bránice měnila příčný 

rozměr hrudníku velmi málo (Lichtenstein, 1992). Přítomnost punkta fixa na centrum 

tendineum společně s poklesem bránice maximálně do úrovně cca Th 9 (tzn. nad 

costovertebrální skloubení 10. žebra) a zvýšení nitrobřišního tlaku expanduje dolní hrudní 

aperturu. Tato dechová souhra je velmi důležitou součástí stabilizace páteře.  

Loring a Mead (1982) předpokládají, že nejdůležitější změna ve tvaru bránice při 

dýchání je vertikální změna délky (zkrácení) svalových vláken zóny apozice a pístový 

pohyb bránice kaudálně.  

Pohyb hrudníku a objemové změny hrudníku při dýchání jsou výsledkem jemné 

svalové spolupráce. Ta může být velmi často porušena změnou vstupní aference (změna 

polohy, nocicepční dráždění, emoční stav, chirurgický zákrok apod.) (Snijders, 1995). 

Jejím projevem je často porucha ve smyslu paradoxního dechu. Hrudník se pohybuje en-

bloc kraniálně — bez ostatních zmíněných pohybů žeber. Velmi často nacházíme tento 

dechový vzorec u pacientů, kteří se léčí kvůli respirační chorobě (cystická fibróza - CF), u 

respiračně destabilizovaných pacientů (např. chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN) 

(Sharp, 1977; De Troyer, 1997b), ale rovněž u pacientů s poruchou motorického vývoje 

např. s DMO či CKP. Častým nálezem je tento dechově-motorický pohyb rovněž u 

pacientů s poruchou souhry hluboké stabilizace páteře a s bolestmi zad. 

V diagnostice kvality dechových pohybů je nutné brát v potaz rovněž 

viskoelastické vlastnosti hrudníku a měkkých částí – plic a schopnost expanze hrudníku 

v různých částech apod.   

 

2.2.3 POSTURÁLNÍ FUNKCE BRÁNICE 

Posturu chápeme jako aktivní držení segmentů proti působení zevních sil. Silou, 

která nejvíce působí na lidské tělo jako takové, je síla gravitační (tíhová síla). Ta působí při 

chůzi, ale i při manipulaci s předměty či jejich zdvihání nebo hodu. Postura, čili poloha těla 

či jeho segmentů je součástí jakékoliv polohy či pohybu. Na jejím základě vzniká pohyb.  

Základem postury je opěrná báze těla. Druhým činitelem je svalové zajištění tělního 

segmentu proti působení zevní síly (gravitace). Třetím činitelem je působení všech svalů a 

částí pohybového systému, které se dále v rámci celého těla účastní na stabilizaci daného 

tělního segmentu (např. horní končetiny) při pohybu. Tato provázanost punkta fixa směřuje 
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až do opory (např. do plosky nohy). Samozřejmě tento princip musí fungovat ve všech 

polohách, nejenom ve stoji, ale i v horizontální poloze.    

Bránice je popisována zejména jako hlavní dechový sval. Je třeba ji brát v úvahu i 

jako sval v její roli posturální a v této ji také vyšetřovat a hodnotit.  

Tvar kopule bránice a její postavení v hrudní dutině není stejné za všech okolností. 

Bránice reaguje na změnu polohy tělesných segmentů i na změnu dechového vzoru. 

Skládal (1976, 1970) doložil změnu postavení bránice, primárně dechového svalu, při 

výponu na špičky a zaznamenal její EMG aktivitu, která předcházela samotný pohyb 

v kotníku. Kostální a krurální část bránice je aktivována cca 20 ms před pohybem HK 

(Gandevia, 2002). Zkrácení bránice při její aktivaci bylo potvrzeno ultrasonograficky. Po 

fázi zkrácení následuje u bránice její excentrické prodloužení jako následek kokontrakce se 

svaly pánevního dna a břišní stěny. Tato spolupráce zvyšuje intraabdominální tlak 

(Gandevia, 2002). Pohyb, resp. EMG aktivita bránice není rovněž vázána na fázi dechu.  

Kolář (2009a) pomocí MR a spirometrie potvrdil, že se bránice kontrahuje v zádrži dechu 

během pohybu DK a HK. Kolář (2007) rovněž tvrdí, že bránice se za fyziologické situace 

kontrahuje kaudálně v horizontální ose předních a zadních úponů.  

Deprese centrální části bránice je „pod kontrolou“ orgánů a jejich vazivových 

součástí v mediastinu, které jsou napínány, a také „pod kontrolou“ břišních orgánů, které 

vytváří proti pohybu bránice odpor. To vše za situace, kdy jsou fixovány přední úpony 

bránice a hrudník setrvává ve své dolní pozici (výdechové). Úpony bránice vpředu na 

vnitřní straně hrudníku jsou fixovány přes externí spolupráci břišních svalů (zejména 

šikmých svalů) a udržují tím kaudální postavení hrudníku. Můžeme je tedy nazývat 

dolními fixátory hrudníku (Kolář, 2007). Pokud bránice dosáhne polohy, ve které naléhá 

na břišní obsah, vytváří se pro bránici nové punktum fixum právě v tomto místě kontaktu 

s břišními orgány (Kapandji, 1998).  

Důležité studie, které hovoří o reaktibilitě či schopnosti posturální stabilizace a 

jejich vztahů, popsal Hodges (1997a, b, c). Bránice se aktivuje před pohybem horní 

končetiny současně se zvýšením transdiaphragmatického tlaku. Elektromyograficky rovněž 

potvrdil, že EMG záznam bránice je modulován jak dechem (fázicky), tak během výdechu 

(tonicky) i s fázickou modulací, která souhlasí s pohybem HK (Hodges 2001a). Kontrakci 

bránice následuje aktivita svalů pánevního dna a břišní stěny a udržuje se zvýšený 

intraabdominální (resp. gastrický tlak, měřený v žaludku) tlak. Ten stabilizuje trup, jehož 

složky vytváří pevné zázemí, resp. zpevnění proximálních úponů pro stah svalů končetin 
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(Kolář, 2007). Průměrná odchylka průmětu těžiště do opěrné báze těla je u pacientů 

s vertebrogenními obtížemi větší, než u probandů bez bolesti a to zejména v antero-

posteriorním směru (Hamaoui, 2002). Smithová (2005) naopak uvádí, že k těmto změnám 

docházet díky schopnosti motorické kompenzace nemusí. Posturální stabilizace je 

přítomna během většiny pohybů, při dýchání i v zádrži dechu (Hodges, 2001b). Proto 

velmi záleží na její kvalitě, tedy schopnosti motorických funkcí toto zajištění trupu během 

pohybu využívat při pohybu či manipulaci. Pokud je zmíněná schopnost porušena, je pouze 

otázkou času, kdy se manifestuje bolestí až strukturální změnou páteřních struktur. 

Z práce De Palo (2004) vyplývá, že dechově-stabilizační svaly mohou být 

posilovány i při tréninku, který se nezaměřuje na jejich posílení. Ve své studii potvrdila, že 

během nerespiračního tréninku (využila sed-lehy a posilování bicepsu) došlo ke změně 

tloušťky bránice a transdiaphragmatického tlaku. Rovněž pomocí měření jícnového a 

gastrického tlaku potvrzuje posílení výdechových i nádechových svalů. Stejnou souvislost 

prokázal Al-Bilbeisi (2000) na vzpěračích, když potvrdil, že nerespirační cviky mají 

v porovnání s kontrolní skupinou vliv na zvýšení inspiračního tlaku, který bránice dokáže 

vytvořit.  

Nakayama (2004) provedl zajímavou MR studii, v níž zjistil, že vůlí kontrolované 

břišní dýchání (nádech, který expanduje břišní dutinu) je vždy doprovázeno aktivitou 

primárních motorických areí oboustranně a v sousední premotorické oblasti anterolaterálně 

a anteriorně od oblasti primární senzomotorické arei, která je aktivován při úchopu ruky. 

Shodná zkušenost se schopností vytvořit nitrobřišní tlak je i v klinické praxi. U 

pacientů se sníženou schopností kontrolovat, resp. zvyšovat nitrobřišní tlak při dechových 

či posturálně náročnějších situacích je obvyklé, že dochází k přetěžování paravertebrálních 

svalů (extenzorů páteře), které tuto nedostatečnost kompenzují. Dochází tak k jejich 

přetěžování a zvýšení kompresivních sil na struktury páteře. Proto je možné tuto 

kvalitativní poruchu zahrnout do významné skupiny etiopatogenetických příčin bolestí zad.   

 

2.2.4 SPECIFICKÉ FUNKCE BRÁNICE 

Bránice a její pohyb hraje svojí roli i při zcela specifických pohybech, jakými jsou 

zvracení, říhání, kašlání nebo funkce svěrače jícnu. Zajímavé je, že při druhé fázi zvracení 

(vypuzování objemu žaludku) se bránice funkčně diferencuje. Krurální část společně 

s dolním jícnovým svěračem relaxuje, zatímco kostální pokračuje v předešlé kontrakci, 
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která začíná v první fázi zvracení (Pickering, 2002). Rovněž je známo, že bránice reaguje 

na zvýšenou náplň žaludku inhibicí svých krur. 

2.3 BRÁNICE JAKO SOUČÁST HLUBOKÉ STABILIZACE PÁTEŘE 

Pro svoji fyziologickou funkci a stabilizaci potřebuje páteř dynamickou koaktivační 

souhru flexorové a extenzorové svalové soustavy. Často bývá extenzorová složka ve 

funkční převaze. Dysfunkce ventrální a dorzální muskulatury páteře v souhře s pánevním 

dnem a bránicí je studována řadu let (Cresswell 1992, 1994; Hides 1994; Hodges 1996a, 

1996b; Morris, 1961; Nachemson, 1969). Bederní páteř je zepředu stabilizována svalovou 

spoluprácí nazývanou hluboký stabilizační systém páteře (HSSP), která vytváří nitrobřišní 

tlak. Velkou roli v ní hraje souhra pánevního dna, bránice a břišní stěny. Tato přední 

svalová složka musí být ve funkční svalové rovnováze s hlubokými autochtonními 

extenzory páteře.  

Stabilizace trupu je tedy determinována funkcí HSSP, který ve spolupráci 

s ostatními svaly způsobuje relativní tuhost v postavení hrudního koše, páteře a pánve. 

Důležité je, aby předozadní průmět hrudního koše a postavení pánve bylo v horizontální 

linii. V tu chvíli jsou podle Koláře (2007) vytvořeny podmínky pro stabilizačně-dechovou 

souhru, která se projevuje horizontálním postavením brániční kopule po celou dobu 

respiračně-stabilizační souhry v klidu i v zátěži. Její kontrakce probíhá za relativně 

neměnného horizontálního postavení spojnice úponů. Bránice tak v souhře s dalšími svaly 

HSSP udržuje a nastavuje úroveň nitrobřišního tlaku, který zepředu stabilizuje páteř. Při 

vyšetřování této funkce je možné palpovat tlak v úrovni laterálních částí břišní stěny pod 

dolními žebry společně s expanzí mezižeberních prostor v této oblasti. Břišní stěna je 

celistvá, v žádném místě nejsou při aspekci vpadlá konkávní místa. Tato souhra by měla za 

ideální situace být přítomna jak při klidové respiraci, tak při manipulaci s břemeny. 

Pokud však nefunguje, je páteř stabilizována náhradními mechanismy, tzv. paradoxní 

stabilizací. Je přítomný hypertonus horní části m. rectus abdominis a horních porcí m. 

obliquus abdominis externus, hypertonie bederních vzpřimovačů někdy s trigger pointy mj. 

v m. quadratus lumborum. Aspekcí je možné vidět konkavity v laterálních porcích břišní 

stěny v oblasti pod dolními žebry. Chybí přítomnost intraabdominálního tlaku a laterální 

roztažení v laterální oblasti břicha pod dolními žebry. Experimentálně byl tento fakt 

potvrzen tenzometricky (Rychnovský, 2003; Malátová, 2008). Insuficienci spatřujeme v m. 

obliquus internus a dolní části m. rectus abdominis (Kolář, 2007). M. transversus 
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abdominis je insuficientní ve své excentrické kontrakci proti působení nitrobřišnímu tlaku. 

Je přítomno horní postavení žeberních oblouků. Celý hrudník tak bývá elevován 

(kranializován) s převahou horních šíjových a auxiliárních dechových svalů. Objevuje se 

tedy změna v předozadní ose hrudního koše a rovněž pánve ve smyslu jejich vertikalizace 

s přetížením úseků páteře (Panjabi, 1992; Hodges, 1999). Stabilizační svalový systém 

páteře se nemůže uplatnit ve své funkci, a pokud se tato spolupráce neobnoví, je otázkou 

času, kdy bude mít své důsledky ve vzniku bolesti. Za delší čas je tato svalová dysfunkce 

důvodem vzniku strukturálních poruch na páteři (hernie disku, horizontální sakrum, 

spondylolýza, úzký páteřní kanál apod.). 

 

 

Obrázek 7  - Kraniální postavení hrudníku s hypertonií m. rectus abd. vleže  

 

Obrázek 8  - Kraniální postavení hrudníku při zvedání z lehu do sedu 
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Obrázek 9  - Typický projev nedostatečnosti HSSP s hypertonií paravertebrálních 

svalů a konkavitami pod dolními žebry laterálně 

 

2.4 ZMĚNY TLAKŮ V DUTINĚ BŘIŠNÍ 

Fyzikálním podkladem mechaniky dýchání je pohyb bránice, hrudníku a změny 

tlaků, přičemž pro stabilizaci páteře je důležité zmínit význam nitrobřišního tlaku. 

Intrathorakální tlak obecně zůstává nezměněný i když žaludeční tlak vzroste i nad 100 cm 

H2O během cvičení se zátěží (Al Bilbeisi, 2000). Se změnou hodnot nitrobřišního tlaku 

souvisí rovněž hodnoty transdiaphragmatického tlaku, který je ukazatelem síly bránice a 

její vytrvalosti a je možno jej měřit pomocí katetrů (ATS/ERS, 2002). 

Transdiaphragmatický tlak je důležitý pro zajištění stability páteře a mění se při neideálním 

zapojení hlubokých stabilizačních svalů (Kolář, 2007). 

Hodnoty intraabdominálního tlaku (IAP) jsou známy díky studiím využívajících 

gastrické sondy, proto je ve studiích nazýván též tlak gastrický (GaP). IAP se považuje za 

důležitý faktor snižující kompresivní sílu na obratle páteře. Společně s hlubokými svaly 

páteře působí proti flekční kompresi páteře a zvyšuje tuhost trupu (Hodges, 2005). 

Pomineme-li 100-300 ml vzduchu, je obsah břišní dutiny primárně nestlačitelný. 

Udržování či zvýšení IAP podléhá spolupráci bránice, pánevního dna a břišní stěny. Pouze 

posilování břišních svalů však nevede k ovlivnění hodnot IAP při zvedání břemene 

(Hemborg, 1985). Hodges (2005) ve své studii vyčíslil zvýšení tuhosti páteře při 
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mimovolním zvýšení IAP o 8 – 31 %. Cholewicki (2002) poukazuje na fakt, že IAP se 

objevuje jen tehdy, pokud je přítomna kokontrakce svalů trupu. 

Transdiaphragmatický tlak (Pdi) je považován za nejlepšího ukazatele pro měření 

tlakové síly bránice (DeTroyer, 1981, Loring 2002). Je měřen jako rozdíl jícnového 

(intrathorakálního) a žaludečního (intraabdominálního) tlaku (Clanto, 1995). Hemborg 

(1985) porovnával u probandů maximální transdiaphragmatický tlak (Pdi max) vytvořený 

pomocí Muellerova manévru s maximálním IAP s využitím Valsalvova manévru. Tyto dvě 

proměnné korelovaly u skupiny pacientů s chronickými bolestmi zad, ale nikoliv ve 

skupině vzpěračů. Hemborg (1985) tímto nepotvrdil svoji hypotézu, že vzpěrači jsou 

schopni zvýšit IAP více než pacienti s chronickými bolestmi zad. Tento rozdíl vysvětluje 

absencí maximálního využití síly bránice ve skupině vzpěračů.  

Hodnota intraabdominálního tlaku se v klidu u stojícího člověka při dýchání 

pohybuje v průměru kolem 0,85 kPa (Hemborg 1985). Goldish (1994) uvádí hodnoty IAP 

vestoje při Valsalvově manévru 214,6 mmHg, což odpovídá cca 29 kPa, tzn. pro představu 

0,29 kg/cm
2
). Signifikantně vyšší byla tato hodnota v porovnání s rotací trupu vestoje 

(186 mmHg). Vsedě byla hodnota IAP 214,6 mmHg a v podřepu 221,4 mmHg. V sedě 

nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi vzpřímeným sedem (214,6 mmHg) a sedem s rotací 

trupu (196,2 mmHg). Nejvyšší hodnotu IAP změřil při výpadu DK (221,4 mmHg). Rozptyl 

měřených hodnot IAP byl od 26 – 38,8 kPa u nesportovců, u závodních vzpěračů 

s bederním pásem byl IAP až 50kPa.  

Morris (1961) vysledoval, že IAP vzrůstá při zdvihání břemen o váze 67 – 90 kg na 

úroveň jistého plateau. Pokud břemeno váží víc, tuto zátěž už absorbují spíše struktury 

páteře.  

Dle Essendopa (2004) vyvinou muži větší intraabdominální tlak než ženy. Fauroux 

(2003) uvádí, že transdiaphragmatický tlak roste s věkem jedince. Pdi vzrůstá společně 

s EMG aktivitou bránice a při rostoucí minutové ventilaci (Sinderby, 2001). Schopnost 

bránice vytvářet Pdi klesá se vzrůstajícím plicním objemem (Ratnovsky, 2005). 

Tuhost páteře zvyšuje vznik a udržování IAP a funkce bránice, ale vždy za přispění 

dalších svalů (Shirley, 2003). Žádné studie dosud nepotvrdily snížení EMG aktivity 

erectoru spinae při zvýšení IAP (Hodges, 2005). Obecně se má tedy za to, že IAP svým 

tlakovým působením proti bránici a pánevnímu dnu napíná páteř a zvyšuje její tuhost 

(Hodges, 2005). 
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 Nitrobřišní tlak a jeho změny mají významný vliv rovněž při defekaci, při porodu i 

mikci. Pohyb bránice a změny tlaků v břišní a hrudní dutině ovlivňuje žilní návrat. Nárůst 

nitrobřišního tlaku rovněž vede k pohybu břišních a pánevních orgánů. 

Dýchání, aktivita bránice a zvýšení IAP doprovází pohyb těla. Stabilizace trupu 

předbíhá každému pohybu trupu nebo končetin (Aruin, 1995). Kontrakce bránice, 

stabilizace pánve a páteře předchází aktivitě svalů končetin během respirace i zádrže dechu 

(Hodges, 1997a; Hodges, 2004; Hodges, 2000; Hodges, 2007; Bouisset, 1981; Butler, 

1999; Grimstone, 2003) a jsou důležitou součástí každé postury.  

 

2.5 OBJEKTIVIZACE FUNKCE BRÁNICE 

2.5.1 MAGNETICKÁ REZONANCE 

MR je k detekci pohybu bránice využívána již několik let. Studie byly provedeny 

převážně v souvislosti s respirační funkcí bránice a uznaly MR jako validní metodu pro 

hodnocení nitrohrudních pohybů (Plathow, 2006). Gierada (1995) vyhodnocuje 

anteroposteriorní (AP) rozměr úponů, výšku bránice v nádechu a výdechu a ventrální i 

dorzální costophrenický úhel v maximálním nádechu a výdechu na zdravých 

dobrovolnících. Jedním z jeho výsledků je, že pohybová exkurze zadní části bránice (zadní 

costophrenický úhel) je větší než u části přední. Ke stejnému výsledku dospěl Kondo 

(2000) ve své studii na zdravých, kteří prováděli maximálně hluboký dechový cyklus.  

Gierada (1997) rovněž vyhodnocoval artefakty při MR zobrazení bránice a označil 

MR za validní metodu pro zpracování diafragmatického obrazu. 

Vztah objemu plic a plochy bránice sleduje Cluzel (2000).   

Výšku, exkurze a AP rozměr bránice a její zónu apozice vyhodnocuje u zdravých a 

u pacientů s CHOPN (chronickou obstrukční plicní nemocí) Suga (1999). 

Vliv břišního pásu na sagitální průřez břišní stěny při Valsalvově manévru zkoumá 

Miyamoto (2002) a zjišťuje, že při jeho použití je bránice ve vyšším postavení v hrudní 

dutině. 

Iwasawa (2002) porovnává paradoxní pohyb bránice u pacientů s CHOPN se 

skupinou zdravých. Při hlubokém dýchání srovnává nejen výšku apexu bránice, ale i 

ventrální a dorzální kostophrenické úhly. 
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Pohyb bránice za různých situací (sed a leh na zádech) vyhodnocuje Takazakura 

(2004). Siginifikantně větší exkurze vykonává bránice při lehu na zádech než ve stoje, 

zejména ve své dorzální části.  

Kotani (2004) sleduje pohyby hrudníku a bránice během hlubokého dýchání na 

zádech u skoliotiků a zdravých. Skupina skoliotiků v jeho studii vykazuje srovnatelné 

pohyby bránice zdravých i skoliotiků, ale u skoliotiků bylo patrné omezení rozsahu pohybu 

hrudního koše. Výšku bránice měří od apexu plic k jejímu nejvyššímu bodu.  

Chu (2006) ve své srovnávací studii (zdraví vs. skoliotici) potvrzuje stejný pohyb 

bránice u zdravých i skoliotiků. Skoliotici měli signifikantně nižší pozici bránice 

oboustranně a nižší objemy plic.  

Zvětšení výšky bránice po resekci plic objektivizoval Takazakura (2007). 

Výšku bránice od apexu k přednímu úponu bránice porovnává u mladších a starších 

dobrovolníků Kondo (2005).     

Kiryu (2006) ve své studii prokazuje větší pohyb pravé části bránice ve většině 

poloh (leh na zádech a břiše a leh na pravém i levém boku), ve které se zdraví dobrovolníci 

skenovali. V nádechu reaguje dřív strana, na které probandi neleželi. Vleže na pravém 

boku ve výdechu reaguje dřív pravá část bránice.  

Efekt intraabdominálního tlaku na změnu křivky bederní páteře vyhodnocoval, 

pomocí MR a měření tlaků, Daggfeldt a Thorstensson (2003).  

Při spirometricky stejných hodnotách ventilačních parametrů pozoroval ve své MR 

studii Plathow (2005b) rozdíly ve změně pohybu určitých částí plic při hrudním a břišním 

dýchání. 

Vitální kapacitu plic porovnával s vyhodnocováním povrchu plic pomocí 2D a 3D 

scanů MR Plathow (2005c) se závěrem, že výsledky spirometrie více korelují s 3D MR. 

 Dynamické MR zobrazení bránice ve studii Plathowa (2005a) ukazuje velmi 

signifikantní korelaci mezi délkou bránice a její změnou a hodnotami spirometrie (FEV1 a 

VC). 

Hodnotu zkrácení bránice u dobrovolníků zdravých a s tumorem plic hodnotil 

Plathow (2004). Maximální zkrácení bránice bylo 30 % ve frontálním zobrazení a 34 % 

v sagitálním zobrazení pro zdravé, resp. 18 % a 19 % pro pacienty s tumorem. 
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2.5.2 POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE  

Zobrazení bránice pomocí počítačové tomografie (CT) a vyhodnocení změny její 

polohy (rozdíl výšky, délky bránice a zóny apozice) v relaxaci a kontrakci provedl s cílem 

vytvořit modely bránice Whitelaw (1987).  

Pettiaux (1997) vytvořil 3D rekonstrukce bránice při různých objemech plic. 

Rozsáhlou CT studii na 153probandech provedl Suwatanapongched (2003), v níž 

zjišťoval vztah pozice a tvaru bránice k demografickým ukazatelům a rozměrům hrudníku.  

2.5.3 ULTRAZVUK  

Hodnocení funkce bránice pomocí ultrazvuku (UZV) probíhá nejčastěji v zóně 

apozice kostální části. Ueki (1995) hodnotí tloušťku bránice při různých plicních objemech 

a při relaxaci bránice. Cohn (1997) zjišťuje rovněž vztah mezi objemem plic a tloušťkou 

bránice.  

Lineární korelaci mezi zvyšující se exkurzí bránice a dechovými objemy vysledoval 

Cohen (1994), Wang (2009) mezi nimi uvádí 96% korelaci.  

 

2.5.4 ELEKTROMYOGRAFIE 

Samotné vyšetření kostální části bránice pomocí jehlové EMG provedl Butler 

(1999) a prokázal, že při větším dechovém objemu a rychlejším dýchání se u ní zvyšuje 

nábor motorických jednotek. Ostatní elektromyografické studie ukazují, že reaktibilita 

břišních a zádových svalů na výchylky těla při pohybu horní končetiny je porušena u 

skupiny pacientů s bolestí v zádech oproti skupině zdravých (Hodges 1996, 1999). Při 

pohybu v kyčli naměřil Hodges (1997d) vždy dřívější aktivaci m. transversus abdominis 

než svalů kyčelního kloubu. Jícnové EMG měřené pomocí jícnového katetru snímá EMG 

crurální části bránice. Jeho výhoda spočívá v tom, že není ovlivňováno změnou dechových 

objemů (Sinderby, 1998). Kolář (2009a) provedl jehlovou EMG bránice při klidovém 

dýchání a zpevnění břišní dutiny během posturální aktivity. Výsledky nejsou publikovány. 

 

2.5.5 MĚŘENÍ TLAKŮ  

Měření břišního tlaku se často uvádí jako měření tlaku žaludečního (Pga) a tlak 

intrathorakální (PTh) se měří jako tlak jícnový (Pes). K měření se využívá katetrů. Jejich 
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rozdílem je pak tlak transdiaphragmatický (Pdi), který zvyšuje IAP (DeTroyer, 1981; 

Hodges, 2005).  

U dětí je možné měřit inspirační či expirační tlaky v ústech při pláči. Hodnoty 

uváděné Fauroux (2003) jsou 118 cmH2O (pro skupinu dětí od věku 1 měsíce po 2 roky), 

resp. 125 cmH2O. Výdechové hodnoty jsou více ovlivňovány tělesnou váhou. U dětí je 

rovněž výhodné měřit tlaky v nose (tzv. sniff pressures). Hodnoty pro zdravé děti od 6 do 

17 let jsou stejné jako pro zdravé dospělé jedince 104 ± 26 cmH2O u mužů a 93± 23 

cmH2O u žen.  

Snížení expiračních a inspiračních tlaků pomocí pletysmografie prokázal 

Romagnoli (2004) u pacientů s m. Bechtěrev. Společné měření Pdi, IAP, PTh, Pga a Pes a 3D 

optickou analýzu pohybu hrudníku provedl u zdravých Aliverti (1997).  

 

2.5.6 KLINICKÉ TESTY BRÁNICE 

Možnost klinického vyšetřování je v běžné praxi samozřejmě nejdostupnější. 

Vychází z praktického pozorování dechových pohybů a jejich změny a jsou rozpracovány 

Kolářem (2007).  
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cíle práce  

Cílem práce je najít možnosti vyhodnocování pohybového chování bránice. Dále je 

naším cílem kvantifikovat a ověřit rozdíl pohybu a tvaru bránice u skupiny probandů bez 

patologického strukturálního nálezu na páteři a s prokázaným získaným patologickým 

strukturálním nálezem na páteři v různých posturálních situacích pomocí dynamického MR 

zobrazení.  

 

 Hypotéza 1  

Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři bude mít 

pohyb bránice nižší frekvenci
1
 a větší exkurzi a to jak při klidovém dýchání, tak při 

dýchání se zátěží. 

 Hypotéza 2  

Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři budou 

pohyby bránice harmoničtější
2
.  

 Hypotéza 3 

 Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři bude 

bránice ve všech situacích více v horizontále. 

 Hypotéza 4 

Předpokládáme, že se u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři se 

bude bránice kontrahovat rovnoměrněji ve své přední i zadní části. 

 Hypotéza 5 

Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři bude 

bránice v nižší poloze v hrudníku, než tomu bude u skupiny probandů se strukturálním 

nálezem na páteři. 

 

 

 

 

1 - frekvencí je myšleno počet dechů za minutu 

2 – harmoničností je myšleno pravidelné střídání nádechu a výdechu  
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4 METODIKA VÝZKUMU 

4.1 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÝCH SOUBORŮ, KRITÉRIA 

VÝBĚRU ZKOUMANÝCH OSOB 

Pro tuto práci byly vytvořeny dva soubory probandů.  

Skupinu 1 tvořilo 16 probandů bez patologického strukturálního nálezu na páteři 

degenerativní etiologie. U těchto osob nebyl pomocí MR prokázán nález na páteři a dosud 

netrpěly žádnými chronickými bolestmi, ani se u nich nevyskytovala žádná respirační 

onemocnění. Věk probandů byl od 23 do 56 let, s průměrným věkem 35 let. 69 % skupiny 

tvořily ženy, 31 % skupiny tvořili muži.  

Druhý výzkumný soubor (skupinu 2) tvořilo 17 osob s MR prokázaným získaným 

patologickým strukturálním nálezem na páteři degenerativní povahy a s různou intenzitou 

a frekvencí chronické bolesti v oblasti L-p. Za dosavadní terapii uvedli v dotazníku pouze 

klid a medikamentózní léčbu. Nebyli nikdy instruováni fyzioterapeutem v technikách a 

cvičeních ovlivňujících mechaniku a stereotyp dýchání. I zde byla podmínkou zařazení do 

skupiny anamnestická absence respiračních onemocnění potvrzená spirometrickým 

vyšetřením. Průměrný věk skupiny byl 42 let, rozptyl byl od 23 let do 65 let. 47 % skupiny 

tvořily ženy, 53 % skupiny tvořili muži. 

Do souboru nebyli přijati probandi s prokázanou vrozenou vadou páteře i 

abnormalitou získanou traumaticky. 

Faktor, který nejvíce ovlivnil výběr těchto dvou kohort je klinická zkušenost při 

hodnocení dechových stereotypů v diagnostice a terapii vertebrogenních obtíží.  

4.2 POSTUP SBĚRU DAT A VLASTNÍHO EXPERIMENTU 

Před MR snímáním vyplnil každý z měřených probandů dotazník týkající se 

osobních a anamnestických údajů (příloha 9.1). Dotazník se zaměřoval na obtíže a bolesti 

vyskytující se v oblasti páteře, frekvenci bolesti a její senzorickou komponentu 

zaznamenanou na vizuálních bipolárních analogových škálách VAS – I (Knotek, 2001) a 

charakter dosavadní léčby. U všech zkoumaných osob byly zjištěny a naměřeny 

antropometrické parametry upřesňující konstituci probanda, tvar a rozměry jeho hrudníku.  
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Zjišťované parametry: 

 Tělesná výška – měřený stál maximálně vzpřímeně s patami a špičkami 

nohou u sebe, paty, hýždě a lopatky se dotýkali stěny. Postavení hlavy ve 

vzpřímeném stoji bylo takové, aby zornice byly vodorovně.    

 Tělesná hmotnost – zjištěna vážením na elektronické váze.  

 Obvod podél hrudníku v úrovni 10. žebra v klidové výdechové pozici 

hrudníku. 

 Výška sterna od bodu jugulare po xiphisternale. 

 Výška hrudníku v průsečíku medioklavikulární čáry s 10. žebrem. 

 

Zároveň každý vyplnil informovaný souhlas s vyšetřením páteře, potvrdil absenci 

kovových materiálů v těle a dal souhlas se zařazením do studie.  

Všichni se převlékli do volné plátěné košile a kalhot tak, aby je oblečení 

nestahovalo a neomezovalo v oblasti břicha a hrudníku. Převlečení bylo nutné i z důvodu 

samotného MR vyšetření, pro vyloučení kovových součástí oblečení.  

Každému probandovi byly nalepeny na tělo tři markery – injekční stříkačky o 

objemu 20 ml naplněné vodou a přilepeny na tělo fixační papírovou náplastí. První byl 

umístěn vpravo ve střední části klavikuly (ve výšce jugulární jamky), druhý v průsečíku 

medioklavikulární čáry s 10. žebrem ventrálně vpravo a třetí paravertebrálně ve výšce Th-

L přechodu napravo. Všichni vyšetřovaní byli vyzváni k lehu na zádech, do 

vypolstrovaného vyznačeného místa na lůžku MR s horními končetinami podél těla a s 

extendovanými dolními končetinami. Pod hlavou měli 3cm vysoký měkký polštářek. 

Každému z nich byla sdělena pravděpodobná délka snímání a bezpečnostní 

instrukce. Aby nedocházelo k cílenému ovlivňování dechové složky a pohybu bránice, 

nikomu z vyšetřovaných nebylo sděleno nic o záměru sledovat pohyb bránice a průběh 

dýchání.  

Před samotným MR vyšetřením pohybů bránice byla vyšetřena páteř s cílem 

potvrdit či vyvrátit strukturální nález na páteři. Poté byl každý z probandů scanován 

ve třech posturálně i dechově odlišných situacích: 

Situace A – vyšetřovaný proband ležel na zádech a klidově dýchal.  

Situace B – vyšetřovaný proband ležel na zádech, klidově dýchal a byl mu kladen 

odpor na distální části bérců bilat. proti flexi v kyčelních kloubech s extendovanými 
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kolenními klouby dolních končetin (DKK). Tlak odpovídal čtvrtému stupni svalového 

testu (Janda, 1996). 

Situace C – vyšetřovaný proband ležel na zádech, byl vyzván k zádrži dechu 

s uzavřením glottis. Byl mu kladen odpor v oblasti distálních bérců bilat. proti flexi 

v kyčelních kloubech s extendovanými kolenními klouby dolních končetin (DKK). Tlak 

odpovídal čtvrtému stupni svalového testu (Janda, 1996). Tlakové působení prováděl vždy 

stejný vyšetřující. Vyšetření bránice v zádrži dechu bylo provedeno vždy jako poslední.  

Následně byla přístrojem ZAN 100 Handy USB objektivně vyloučena přítomnost 

respiračních onemocnění pomocí spirometrického vyšetření. Měření probíhalo vsedě 

s opřenými zády a s nosním klipem. Po maximálním nádechu byl snímán maximální a co 

nejrychlejší výdech. Měření bylo třikrát opakováno a nejlepší hodnoty respiračních 

parametrů byly použity pro rozhodnutí zařadit probandy do studie.  

 

4.3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBJEKTIVIZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ 

A SNÍMÁNÍ 

Data skupiny 1 byla naměřena ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod 2. LF 

UK a FN Motol, data skupiny 2 byla měřena ve spolupráci s Oddělením radiologie 

Nemocnice Na Homolce. 

Vyšetření dobrovolníků skupiny 1 bylo provedeno v otevřeném přístroji MR firmy 

Siemens s magnetem 0,23 T, verze softwaru NUMARIS/4 syngo MR 2004 A. Každé 

dynamické měření mělo stejnou délku sekvence 20 sekund a stejný sled po sobě jdoucích 

akcí. Během snímání bylo pořízeno 77 obrazů v pravidelných intervalech. Aktivitu bránice 

pomocí MR jsme vyšetřovali vleže na zádech. Bránice byla snímána na axiálním 

topogramu v sagitální rovině v mamilární linii vpravo, použita byla velká trupová cívka. 

Šířka každé vrstvy byla 33 mm. Použita byla true FISP dynamická sekvence s konfigurací 

1 NSA, matrix 240x256 pixelů, TR 4,48 ms, TE 2,24 ms, FA 90°, TSE1, FOV 328 mm. 

Rozlišení obrázku bylo 1,37 mm/pixel. Snímací frekvence byla 4,24 Hz s mezerou mezi 

jednotlivými snímky 0,24s. 

Vyšetření dobrovolníků skupiny 2 bylo provedeno v uzavřeném přístroji MR firmy 

General Electric SIGNA HDx s magnetem 1,5 T, verze softwaru 14-M5A. Každé měření 

mělo stejnou délku sekvence 22,2 sekund (tzn. 60 snímků) a stejný sled po sobě jdoucích 

akcí. Bránice byla zobrazena v sagitální rovině při poloze vleže na zádech za použití cívky 
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HD 8-Channel Body Array Full Field Of View. Byla snímána na axiálním topogramu 

v sagitální rovině v mamilární linii vpravo. Šíře snímané vrstvy byla 15 mm. Další 

parametry dynamické sekvence byly nastaveny následovně: matice 256x256 pixelů, TR 3,1 

ms, TE 1,3 ms, FA 55, FOV 42 cm. Použita byla sekvence GE FIESTA Cine ASSET, 

Multi Phase Screen a v jejím průběhu bylo získáno v pravidelných intervalech 60 fází. 

Rozlišení obrázku, tedy velikost jednoho obrazového pixelu v reálu bylo 1,64 mm/pixel a 

snímací frekvence byla 2,72 Hz s mezerou mezi jednotlivými snímky 0,37s.  

MR vyšetření bylo nahráváno na harddisk PC. Ve formátu DICOM byla data 

vypálena na CD pro účely jejich zpracování. Pro zpracování byla data v počátečním 

formátování rozdělena do adresářové struktury vytvořené snímacím programem s možností 

prohlížení přiloženým prohlížecím programem. Snímky jednotlivých pacientů byly 

identifikovány pomocí informací z informační hlavičky DICOM souboru. U probandů 

skupiny 1 byly snímky seřazeny podle času snímání (tag AcquisitionTime v informační 

hlavičce DICOM souboru) a rozděleny do jednotlivých sekvencí podle tabulky s časy. U 

probandů skupiny 2 byly snímky pojmenovány podle jména snímané série, jejího 

pořadového čísla a čísla snímku v sérii (SeriesDescription, SeriesNumber a 

InstanceNumber v info hlavičce DICOM souboru). Tímto byla vstupní data pro každého 

pacienta rozdělena pro 3 snímané situace (situace A, B a C).  

Spirometrické vyšetření bylo provedeno přístrojem ZAN 100 Handy USB (ZAN 

Messgeraete GmbH, Oberthulba, Německo). Tlakové změny byly pomocí převodníku 

převedeny na elektrický signál a uloženy společně s časovými křivkami na harddisk 

počítače.  Výsledky byly uloženy v programu ZAN. 

  

4.4 ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT A VYHODNOCENÍ DAT 

4.4.1 ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT A MR OBRAZU 

Veškeré osobní údaje, antropometrická data a hodnoty VAS z dotazníků byly 

shromážděny do tabulek Microsoft Excel.  

MR snímky páteře byly popsány jedním lékařem radiologem specialistou prof. 

MUDr. Josefem Vymazalem, DrSc.  

Pro práci s obrázky a pro zadávání vstupních dat bylo vytvořeno grafické 

uživatelské rozhraní. Všechny výpočty byly provedeny v programovacím prostředí Matlab 

R2008a  (Vostatek, 2010). 
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Některé hodnoty bylo nutné pro výpočty zadávat manuálně a zbylé byly následně 

dopočítávány programem. 

Ručně zadávaná data jsou: 

 Středový bod – lokalizace bodu ve středu kontury bránice na 1. snímku 

sekvence (obrázek 10 vlevo). Podle jeho lokalizace se střední bod na dalších 

snímcích sekvence vyhledával automaticky. 

 Nejnižší poloha bránice z celé sekvence. Tato poloha sloužila pro výpočet 

rozdílové plochy, tzv. pozadí. 

 13-30 bodů, které vyznačují konturu bránice v každé nejnižší a nejvyšší 

poloze během sekvence. Počet bodů byl závislý na délce bránice na 

jednotlivých snímcích.  

 Poloha všech markerů na těle v prvním snímku sekvence. 

 

Automaticky zpracovaná data jsou: 

 Středový bod v každém dalším snímku zpracovávaných sekvencí (obrázek 

10 vpravo). 

 Poloha markerů na těle ve všech dalších snímcích zpracované sekvence. 

 Rozdílová plocha ve všech snímcích sekvence. Tato plocha kvantifikuje 

rozsah pohybu bránice během dechového cyklu a je ohraničená 

nejkaudálnější a nejkraniálnější polohou bránice během jejích jednotlivých 

pohybových cyklů (obrázek 11). 

 

Z hodnoty rozdílové plochy pro každý snímek vznikla tzv. rozdílová křivka, která 

charakterizuje pohyb bránice a slouží k výpočtu dynamických parametrů (graf 1). 

Dosahuje maxima při výdechu a minima při nádechu. V situaci C představuje pohyby 

bránice, které nejsou vázány na respiraci. 

Získávání rozdílové plochy pro každý snímek probíhalo automatickým 

zpracováním obrazu (obrázek 12). Nejprve byl v celé sekvenci nalezen snímek s nejnižší 

polohou bránice (pozadí). Poté byl každý snímek sekvence od tohoto pozadí odečten. Po 

odečtení snímků vznikne v místě změny polohy bránice světlý srpek, již zmíněná rozdílová 

plocha.  
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Obrázek 10 - Vlevo – obrázek s ručně zadávaným středovým bodem, vpravo – poloha 

kontury bránice na jednom ze snímků sekvence, včetně automaticky 

dohledaného středového bodu. 

 

Obrázek 11 - Rozdílová plocha 
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Graf 1 - Rozdílová křivka – tečka v grafu značí rozdílovou plochu z obrázku 11  

Rozdílová plocha byla detekována prahováním obrazu, tedy nalezením pixelů v 

obrazu s vyšší hodnotou, než daný práh. Práh byl počítán z maximální hodnoty obrazu v 

okolí 20x20 pixelů okolo středového bodu. Tato hodnota byla vynásobena konstantou 

definovanou pro každého probanda zvlášť podle stupně jasu obrázku a podle rozdílného 

tvaru srpku bránice tak, aby došlo k co nejlepšímu kopírování bránice srpkem. Hodnoty 

konstanty se pohybovaly v rozmezí 0,05 – 0,25 u probandů se strukturálním nálezem a 0,1 

– 0,5 u probandů bez nálezu (příloha 9.2). Prahování obrazu bylo prováděno v oblasti 

obrazu ohraničené maximálními polohami bránice během sledované sekvence, kde byly 

nalezeny všechny spojité oblasti. Tyto oblasti pohybu bránice byly označeny světlým 

srpkem. Podrobnější matematický výpočet prahování je uveden v příloze 9.3. Následně 

byla spočtena velikost detekované rozdílové plochy v pixelech, která byla přepočítána na 

mm
2
. 

 

  A             B        C 

Obrázek 12 - Postup vytváření rozdílové plochy 

A – Aktuální snímek odečtený od pozadí. 
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B – Prahovaná rozdílová plocha ze snímku A. Bílá místa jsou hodnoty obrazu 

větší než práh a černá jsou nižší než práh. Červená kontura je kontura tvořená 

maximální a minimální polohou bránice zadanou na vstupu programu. 

C -  Prahovaná rozdílová plocha barevně.  

 

Zpracováním rozdílové křivky Fourierovou analýzou (FFT – Fast Fourier Transform) 

bylo získáno její spektrum signálu. Pro výpočty parametrů byla využita jen část tohoto 

spektra (příloha 9.4). Ze spektra bylo možné určit míru harmonicity signálu. Ideálně se 

harmonický signál vyznačuje jednou převažující hodnotou frekvence. Pokud spektrum 

rozdílových křivek získaných během snímání bránice za třech situací obsahovalo více 

harmonických složek daného signálu (peaky), byly vybrány a vyznačeny dvě složky, které 

nejlépe korelují s rozdílovou křivkou. Nejvyšší peak nejčastěji odpovídal frekvenci dechu a 

peak s nižší frekvencí odpovídal pomalejším změnám střední polohy (výšky) bránice 

v těle. Zpětnou rekonstrukcí pouze těchto dvou vybraných spektrálních čar vznikly dvě 

křivky, které byly nazvány tzv. dechová a posturální křivka. Tyto křivky se staly 

zdrojem dat pro hodnocení a popis chování bránice u obou skupin prostřednictvím 

dynamických parametrů.    

 

Graf 2 - Nahoře – rozdílová křivka (modrá), dechová křivka (přerušovaná červená) 

a posturální křivka (spojené zelené body), nahoře – spektrum a vyznačené 

výrazné složky. 
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4.4.2 NORMOVÁNÍ PARAMETRŮ 

Abychom se vyhnuli zkreslení výsledků způsobených závislostí parametrů na 

velikosti probanda, byly získané hodnoty některých parametrů normovány spojnicí horních 

okrajů zóny apozice (obrázek 13). Tento anteroposteriorní (AP) rozměr hrudníku byl 

změřen ze sekvence klidového dýchání, kdy se bránice nacházela v maximální dolní 

poloze. Normování parametrů je vždy zmíněno v popisu daného parametru, ten je poté 

bezrozměrný (tzn., že není vyjádřen standardizovanou jednotkou).   

 

 

Obrázek 13 - Anteroposteriorní spojnice horních okrajů zóny apozice  

 

4.4.3 DYNAMICKÉ PARAMETRY 

Extrahované dynamické parametry popisují časový vývoj plochy ohraničené dolní a 

časově aktuální polohou bránice.  

 

Sledované dynamické parametry: 

 frekvence aproximované dechové křivky 

 frekvence aproximované posturální křivky 
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 amplituda aproximované dechové křivky - normována 

 amplituda aproximované posturální křivky - normována 

 poměr mezi amplitudou aproximované dechové a posturální křivky 

 procento energie nesené 3 nejvyššími spektrálními čarami  

 rozptyl rozdílové křivky (směrodatná odchylka) 

 šikmost rozdílové křivky 

 špičatost rozdílové křivky 

Frekvence dechové a posturální křivky 

Jde o frekvence, které nesou aproximované dechové a posturální křivky (graf 3 a 

4).  

Průběh dechu je víceméně harmonický a hlavní spektrální složka nese většinou 

informaci o frekvenci dechu. Frekvence dechové křivky je dána rychlostí dýchání. Čím 

větší frekvence, tím vyšší rychlost dýchání.  

Frekvence posturální křivky charakterizuje rychlost změny střední polohy bránice v 

jedné dechové periodě (nádech + výdech). Za ½ času, který odpovídá této frekvenci (1/f) 

dojde k maximální změně této střední polohy (to může trvat i více dechových period). 

Pokud by byly exkurze bránice dokonale harmonické a kopírovaly by přesně nádech a 

výdech, byla by frekvence posturální křivky 0 (nulová změna, střední poloha bránice je 

konstantní). 

 

 

Graf 3 - FFT spektrum rozdílové křivky – špičky pro vytvoření posturální křivky 

(f=0,04 Hz) a dechové křivky (f=0,53 Hz) 
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Graf 4 - Rozdílová křivka (červeně), dechová křivka f = 0,53 Hz (modře), posturální 

křivka f = 0,04 Hz (zeleně)  

Amplituda dechové a posturální křivky 

 Jde o amplitudy, které definují velikost aproximované dechové a posturální křivky. 

Jde o rozdíl maximální a střední hodnoty průběhu (graf 5). Tento příznak u dechové křivky 

charakterizuje hloubku nádechu. Amplituda posturální křivky vyjadřuje změnu průměrné 

polohy bránice, tzn. změny výšky bránice v hrudníku mimo dechový pohyb. Příznaky byly 

normovány dle AP rozměru horních okrajů zóny apozice jednotlivého probanda.  

 

Graf 5 - Dechová křivka (zeleně) se zvýrazněnou amplitudou a frekvencí 
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Poměr amplitud dechové a posturální křivky 

Vyjadřuje, jak velké zastoupení měla amplituda posturální křivky a amplituda 

dechové křivky při pohybu bránice v hrudníku. Poměr byl vypočítán jako 

amplituda posturální křivky / amplituda dechu. Poměr zjišťuje, jak se mění střední poloha 

bránice ne absolutně, ale vzhledem k výšce samotného nádechu. Poměr kolem 1 znamená, 

že posturální a dechová křivka mají stejnou velikost. Poměr menší než 1 znamená, že 

dechová křivka je vyšší než posturální. A naopak vyšší poměr než 1 znamená, že posturální 

křivka je vyšší než křivka dechová. 

Procento energie nesené 3 nejvyššími spektrálními čarami  

Jde o poměr sumy výšek 3 nejvyšších spektrálních čar ku sumě amplitud všech 

spektrálních čar Fourierovy transformace signálu (graf 6). Pro tento příznak bylo použito 

128bodové spektrum signálu. Čím vyšší je energie nesená těmito spektrálními čarami, tím 

více je pohyb bránice harmonický (průběh rozdílové plochy má tvar sinu). Pokud by pohyb 

bránice kopíroval pouze průběh dechu, byl by tento příznak 100 %.  

 

 

Graf 6 - Tři nejvyšší spektrální čáry signálu  
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Statistické centrální momenty  

První centrální moment je střední hodnota a platí pro něj: 

   ∑   ( )  
 

 

 

   
      (1.) 

Vzorec pro výpočet střední hodnoty 

, kde x je zpracovávaný signál a N je délka signálu (počet hodnot), i označuje 

hodnotu obsahu rozdílové plochy dechu v i-tém časovém okamžiku. Definici střední 

hodnoty uvádíme, protože její hodnota je použita k výkladu dalších (vyšších) centrálních 

momentů. 

Další centrální momenty – rozptyl, šikmost a špičatost (ty již byly použity ve studii) 

se spočítají jako: 

   ∑ ( ( )     )
  

 

 
            

 

   
   (2.) 

Vzorec pro výpočet rozptylu, šikmosti a špičatosti 

, kde x je zpracovávaný signál a N je délka signálu (počet hodnot), m1 je střední 

hodnota (první statistický moment) a i označuje hodnotu obsahu rozdílové plochy dechu v 

i-tém časovém okamžiku. Pro rozptyl k = 2, šikmost k = 3 a špičatost k = 4. 

Rozptyl (směrodatná odchylka) 

Směrodatná odchylka (SD) byla počítána jako odmocnina z rozptylu. Vyjadřuje, jak 

je signál vzdálen od střední hodnoty. Čím hlubší je nádech resp. výdech, tím větší bude 

rozptyl dechu. 

 

 

Graf 7 - Směrodatná odchylka  
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Skewness (šikmost) dechu – vyjadřuje „vycentrovanost“ pravděpodobnostního 

rozdělení hodnot signálu. Pokud více hodnot ve sledovaném signálu leží blíže horní mezi, 

je šikmost záporná, v opačném případě je kladná. Harmonický pohyb bránice by měl 

šikmost nulovou. 

 

      Záporná šikmost   Kladná šikmost 

Graf 8 - Šikmost – skewness  

Špičatost (kurtosis) dechu – vyjadřuje, zda je pravděpodobnostní rozdělení 

špičatější či plošší. Špičatost normálního rozdělení je 3. Špičatější rozdělení mají špičatost 

vyšší, naopak plošší rozdělení nižší. Harmonický signál má pravděpodobnostní rozdělení 

tvaru spíše obdélníku – špičatost je nízká. Zatímco pokud je pohyb bránice více náhodný 

(špatně kontrolovaný) – blíží se pravděpodobnostním rozložením normálnímu rozdělení, 

špičatost bude vyšší. 

 

 

Graf 9 - Špičatost – kurtosis   
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4.4.4 STATICKÉ PARAMETRY 

Extrahované statické příznaky popisují bránici ve chvílích, kdy se nepohybuje 

v nejkaudálnější a nejkraniálnější pozici.  

Sledované statické parametry: 

 směrnice (sklon) bránice v sagitální rovině 

 referenční diference bránice  

 rozdílové plochy  

 vzdálenost zadní části bránice od markeru na zádech – normována 

 

Směrnice (sklon) bránice v sagitální rovině 

Parametr měří úhel mezi přímkou proloženou bránicí metodou nejmenších čtverců 

s horizontálou (obrázek 14). Příznak hodnotí celkový sklon bránice v těle. Vypovídá o tom, 

zda je bránice v předozadním směru více ve vertikále či horizontále. Pokud se dílčí části 

bránice stáčely různými směry, je toto natočení součtem vlivu jednotlivých změn tvaru. 

Směrnice byla vyhodnocena jak pro maximální horní (výdechovou), tak pro maximální 

dolní (nádechovou) pozici bránice ve všech situacích. 

 

 

Obrázek 14 - Vyhodnocení směrnice bránice 
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Změny polohy bránice, referenční diference bránice  

Referenční diference (RD) slouží k určení velikosti změny polohy bránice ve 

svislém směru v jejích různých částech mezi maximální horní a dolní polohou. Pomocí 

nich lze tedy určit, jakým směrem se pohybují jednotlivé části bránice a velikost tohoto 

pohybu.  

Pro potřeby výpočtu bylo na kontuře bránice vyznačeno 6 bodů. Body jsou získány 

jako kolmé průměty na bránici z ekvidistantně rozdělené spojnice horních okrajů zóny 

apozice (obrázek 15). Okrajové body jsou posunuty od úplného okraje o 0,1 vzdálenosti 

bodů na spojnici.  

Body jsou číslovány B1 – B6 zepředu dozadu. Bod B1, B2 odpovídá ventrální části 

bránice, bod B3, B4 její střední části a bod B5, B6 její dorzální části. 

Pro každou RD bylo vypočítáno 6 hodnot pro jednotlivé body (obrázek 16). 

Výsledná referenční diference je rozdíl vzdálenosti sledovaných bodů od dolního okraje 

obrázku a je měřena v mm.  

 

 

 

Obrázek 15 - Vytvoření 6bodů pro referenční diference 
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Obrázek 16 - Referenční diference bodů B1 až B6 

 

Referenční diference byly počítány z těchto poloh bránice: 

 nejkraniálnější poloha (horní – H) v klidovém dýchání (za situace A), dále AH  

 nejkaudálnější poloha (dolní – D) v klidovém dýchání (za situace A), dále AD 

 nejkraniálnější poloha (horní – H) v klidovém dýchání a tlaku DKK (za situace 

B), dále jen BH 

 nejkaudálnější poloha (dolní - D) v klidovém dýchání a tlaku DKK (za situace 

B), dále jen BD 

 nejkraniálnější poloha (horní – H) v zádrži dechu a tlaku DKK (za situace C), 

dále jen CH 

 nejkaudálnější poloha (dolní – D) v zádrži dechu a tlaku DKK (za situace C), 

dále jen CD 
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Obrázek 17 - Body B1-B6 pro všechny využité polohy bránice 

 

V práci jsou definovány 3 vzdálenosti nádechových a výdechových poloh bránice 

v situacích A, B a C.  

Situace rozdílových diferencí: 

RD 1: rozdíl AH – AD  

RD 2: rozdíl BH – BD  

RD 3: rozdíl CH – CD  

Dále byly výsledky referenčních diferencí zpracovávány pomocí poměrů rozdílů 

pohybu ventrální části bránice k dorzální části. RD ventrální části je průměr rozdílu 

pohybu bodu 1 a 2.  RD dorzální části je průměr rozdílu pohybu bodu 5 a 6. Blíží-li se 

poměr číselné hodnotě 1, jsou RD ventro-dorzálně podobné. Pokud je větší než 1, ventrální 

část bránice se pohybuje víc než dorzální část. Pokud je menší než 1, dorzální část bránice 

se pohybuje víc než ventrální. 
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Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány a vyneseny do boxplotů ve dvou 

možnostech řazení. První zobrazení je pro každou RD, kde jsou vyobrazeny všechny její 

body v jednotlivých boxplotech. Druhá možnost řazení je po bodech, kdy jsou ve skupině 

boxplotů vždy zobrazeny všechny RD ke konkrétnímu bodu. 

 

Rozdílové plochy 

Rozdílové plochy vymezují a kvantifikují prostor mezi maximálními horními a 

dolními pozicemi bránice během všech tří situací. Tzn., že byly použity srpky největších 

rozdílových ploch. Pro přehlednost byly rozdílové plochy graficky zobrazeny (obrázek 18) 

a poskytují přehled o velikosti exkurze bránice v dané situaci a přehled o výšce v hrudníku, 

ve které byla exkurze provedena.  

 

Obrázek 18 - Rozdílové plochy za situace A (červená kontura), za situace B (zelená 

kontura) a za situace C (modrá kontura) 

              

Obrázek 19 - Rozdílové plochy za situace A (červená kontura), za situace B (zelená 

kontura) a statická kontura bránice za situace C (modrá čárkovaná 

kontura) 



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

59 

 

Rozdílové obrázky zobrazení ploch byli rozlišeny následovně: červeně je označena 

plocha při klidovém dýchání, zeleně při dýchání a tlaku DKK a modře bránice při zádrži 

dechu. V případě, že se část nebo celá kontura bránice během dané situace nepohnula, byla 

statická kontura naznačena čárkovaně (obrázek 19).   

Výška bránice v hrudníku měřená pomocí vzdálenosti zadní části bránice od 

markeru umístěného paravertebrálně  

V tomto příznaku se odečítá vertikální vzdálenost zádového markeru od horního 

okraje obrázku a vertikální vzdálenost bodu B6 vytýčeného v referenčních diferencích od 

horního okraje obrázku. Pokud je tedy marker níž než bránice, je hodnota záporná.  

Hodnoty tohoto parametru byly normovány předozadním rozměrem hrudníku v místech 

horních okrajů zóny apozice bránice z důvodu odstranění závislosti příznaku na velikosti 

probanda. V jednotlivých sekvencích byly použity maximální kaudální (nádechové) pozice 

bránice. 

 

 

Obrázek 20 - Vzdálenost bodu B6 od markeru na zádech 
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4.4.5 POUŽITÉ STATISTICKÉ METODY 

Změřené parametry byly statisticky porovnávány mezi skupinami 1 a 2, a to na 

hladině významnosti (p ˂ 0,05) označeny jsou jednou hvězdičkou (*), a na hladině 

významnosti (p ˂ 0,01), označeny jsou dvěma hvězdičkami (**). Veškeré výpočty byly 

prováděny v prostředí programu Matlab R2008a. 

 

Základem porovnání byl T-test, který zjišťuje, zda 2 soubory dat mají stejnou 

střední hodnotu. Pokud T-test nabyl hodnoty 1, mají porovnávané soubory rozdílnou 

střední hodnotu.  

T-test předpokládá normální rozdělení dat, proto byl pro každý datový soubor 

proveden Kolmogorov-Smirnov test (KS) na normálnost dat. KS test nabývá hodnoty 0, 

pokud testovaný soubor hodnot pochází z normálního rozdělení. Kvůli porovnání T-testem 

bylo nutné také provést Fischerův test, který testuje, zda mají 2 soubory dat stejný rozptyl. 

Pokud test nabyl hodnoty 1, znamená to, že testované soubory hodnot mají různý rozptyl.  

 

Získaná data byla zobrazena pomocí krabicových grafů, tzv. boxplotů (graf 10). 

Horní a dolní okraj modrého obdélníku je 75% resp. 25% kvantil a z něho vybíhající 

přerušovaná čára označuje hranice nejvyšších a nejnižších hodnot v získaných datech. 

Graf 10 - Boxplot – statistické zobrazení hodnoty pro daný soubor. 
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Při statistickém zobrazení dat byli vždy ze souborů odstraňováni outlayeři – tedy 

extrémní hodnoty parametrů ležící daleko od ostatních hodnot v souboru. Tyto hodnoty 

mohou vzniknout například zařazením nevhodného probanda mezi skupinu zdravých 

probandů, chybou měření nebo v našem případě možnou interindividuální diferencí 

v motorickém ovládání bránice a svalů břišní stěny. Extrémní hodnota v souboru byla 

počítána ze statistických parametrů souboru. Ze souboru byly vyřazeny hodnoty, které byly 

větší než 1,5∙iqr + 75 % kvantil (iqr – interquartile range – rozdíl hodnoty 75 % kvantilu a 

25 % kvantilu) nebo menší než 25 % kvantil – 1,5∙ iqr. Outlayeři byli zaznamenáváni 

v krabicových grafech pomocí křížků.  

Histogramy rozdělily rozpětí hodnot, které nabýval signál, na daný počet stejně 

širokých úseků. Každému z nich bylo přiřazeno množství vzorků (bodů) signálu, které mají 

hodnotu ležící v daném úseku (graf 11). 

Graf 11 - Histogram 

 

Pro přehlednost byla vytvořena grafická zobrazení všech výsledků (graf 12). 

Vpravo nahoře jsou umístěny výsledky jednotlivých statistických testů. Vlevo nahoře jsou 

zobrazeny hodnoty nabývané souborem pomocí boxplotů. Vlevo dole je histogram a dole 

vpravo tzv. normplot, který slouží pro vizuální kontrolu normálnosti dat. Pokud data 
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pocházejí z normálního rozdělení, kopírují modré křížky červenou přerušovanou přímku 

v pozadí. 

 

 

 

Graf 12 - Příklad grafického znázornění výsledků  

 

Zpracování spirometrických dat 

Veškeré naměřené hodnoty byly uchovávány na harddisku počítače v programu 

ZAN. Měřené objemy byly: FVC, FEV1, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEV1/FVC, 

AEX, PIF, MIF 50. Číselné hodnoty z měření smyčky průtok / objem byly automaticky 

generovány programem a zobrazeny v číselné tabulce. Znázornění proudové rychlosti 

v závislosti na objemu bylo rovněž zobrazeno graficky. 
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5 VÝSLEDKY 

Do studie bylo zařazeno celkem 33 probandů. Skupinu 1 tvořilo 16 probandů bez 

strukturálního nálezu na páteři a bez subjektivních obtíží, z toho 11 žen a 5 mužů ve věku 

od 23 do 56 let s průměrným věkem 35 let. Ve skupině 2 bylo 17 probandů s MR 

prokázaným strukturálním nálezem a bolestí na páteři, 9 mužů a 8 žen s průměrným věkem 

42 let (věkový rozsah 23 až 65 let). Podrobnější anamnestické údaje z vyplněných 

dotazníků a naměřená antropometrická data jsou uvedena v příloze 9.5 pro skupinu 1 a 9.6 

pro skupinu 2.  

5.1 NORMOVÁNÍ PARAMETRŮ 

Pro normování amplitudy dechové i amplitudy posturální křivky a vzdálenosti bodu 

B6 od zádového markeru byly použity hodnoty AP spojnice horního okraje zóny apozice 

(tabulka 1).  

 

Číslo probanda 

SKUPINA 1 

AP 

rozměr 

(mm) 

 

Číslo probanda 

SKUPINA 2 

AP 

rozměr 

(mm) 

1 157.779 

 
17 207.815 

2 145.937 

 
18 156.818 

3 140.116 

 
19 189.543 

4 127.471 

 
20 124.592 

5 170.358 

 
21 170.935 

6 156.369 

 
22 202.682 

7 120.641 

 

23 127.679 

8 143.744 

 
24 131.515 

9 132.287 

 
25 149.153 

10 110.370 

 
26 142.088 

11 130.176 

 
27 138.490 

12 131.641 

 
28 160.007 

13 118.970 

 
29 182.770 

14 163.906 

 
30 168.650 

15 142.188 

 
31 162.984 

16 137.901 

 
32 170.011 

Průměr 139.37 

 

33 150.489 

   
Průměr 160.88 

 

Tabulka 1 - Číselné hodnoty AP spojnice horního okraje zóny apozice u 

jednotlivých probandů 
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5.2 DYNAMICKÉ PARAMETRY 

Dynamické příznaky byly extrahovány z časového vývoje plochy ohraničené dolní 

a časově aktuální polohou bránice. Z hodnot rozdílových ploch vznikla rozdílová křivka, 

která charakterizuje dynamiku pohybu bránice. Pro přesnější popis dynamiky bránice byly 

z rozdílové křivky vybrány 2 harmonické složky spektra pohybu bránice, které jsme 

nazvali křivka dechová a křivka posturální.   

V situaci A pro obě skupiny a v situaci B pro skupinu 1 byla hlavní harmonickou 

sinusoidou křivka dechová. Ve skupině 2 došlo za tlaku DKK (situace B) ke změně. 

Dechová křivka zůstala hlavní pro 8 probandů (47 %). U 9probandů se projevila jako 

hlavní harmonická křivka křivka posturální. U 4 probandů z těchto 9 bylo velmi obtížné 

pro dyskoordinovanou rozdílovou křivku extrahovat křivku odpovídající frekvenci dechu. 

U 2 probandů (č. 19 a 24) nebylo možno extrahovat žádnou složku, jež by se podobala 

běžné frekvenci dýchání. Do statistiky týkající se dechové křivky proto nebyli zařazeni 

(graf 14). Posturální křivku bylo možné vytvořit u všech probandů.  

 

 

Graf 13 - Posturální křivka (zelená), dechová křivka (modrá), rozdílová křivka 

(červená) se spektrem (nahoře) u probanda č. 17 (posturální f=0,04 Hz, 

dechová f=0,53 Hz) 
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Graf 14 - Outlayer č. 24 ze statistiky dechové křivky, rozdílová křivka (červeně) se 

spektrem (nahoře), posturální křivka (zeleně)    

Všechny křivky (rozdílová, dechová a posturální) jsou od všech probandů uvedeny 

v příloze 9.18.   
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5.2.1 FREKVENCE DECHOVÉ KŘIVKY 

Frekvence dechové křivky byla u probandů se strukturálním nálezem (skupina 2) 

signifikantně vyšší, než u probandů bez nálezu (skupina 1). U skupiny 1 je průměrná 

hodnota rychlosti dechu 0,209 Hz, což je 12,6 dechů/min. U skupiny 2 byla průměrná 

hodnota rychlosti dechu spočítána na 0,265 Hz, což znamená 15,6 dechů/min (tabulka 2).  

Skupina 1 měla téměř stejnou frekvenci dechu za obou situací (tabulka 2) a vždy 

statisticky významně nižší než skupina 2. Skupina 2 měla při dýchání s tlakem dolních 

končetin (v situaci B) statisticky vysoce významně vyšší frekvenci dechu než při klidovém 

dýchání (v situaci A) a než skupina 1 v situaci B.  

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.7. 

 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem  

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 0,209 ± 0,05 Hz 0,265 ± 0,06 Hz P = 0,0129* 

Dýchání s tlakem (situace B) 0,221 ± 0,07 Hz 0,342 ± 0,09 Hz P = 0,000616** 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,00552 Hz 0,0769 Hz P = 0,008388** 

 

 Skupina 1 Skupina 2 

Klidové dýchání (situace A) 12,6 dechů/min 15,9 dechů/min 

Dýchání s tlakem (situace B) 13,3 dechů/min 20,5 dechů/min 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,33 dechů/min  4,61 dechů/min 

Tabulka 2 - Frekvence dechové křivky – průměrné hodnoty a SD 
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Graf 15 -  Grafické znázornění frekvence dechové křivky za klidového dýchání   

 

Graf 16 -  Grafické znázornění frekvence dechové křivky při dýchání s tlakem DKK 
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Graf 17 - Grafické znázornění rozdílů frekvence dechové křivky mezi situacemi A a 

B  

 

Shrnutí 

Skupina 2 dýchala rychleji jak v situaci A, tak v situaci B. U skupiny 2, na rozdíl od 

skupiny 1, se rychlost dechu se zvyšujícími posturálními nároky zvětšovala. Skupina 1 

s posturálním zatížením (za situace B) udržuje téměř totožnou frekvenci dechu jako za 

situace A.   
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5.2.2 FREKVENCE POSTURÁLNÍ KŘIVKY 

Posturální křivka sleduje změnu střední polohy bránice v hrudníku. Popisuje, zda a 

jak rychle se mění výška bránice v pravidelném rytmu, jiném než je rytmus dechu. 

Posturální křivka je typická tím, že má nižší frekvenci než křivka dechová.  

V situaci A byla frekvence posturální křivky mezi oběma skupinami statisticky 

významně rozdílná. U skupiny 1 (bez strukturálního nálezu) vyšla 0,0351 Hz, což 

odpovídá 2,1 výškovým změnám bránice hrudníku za minutu. U skupiny 2 se bránice 

pohybovala rychleji a provedla 2,99 změny/min, což odpovídá frekvenci 0,0498 Hz 

(tabulka 3).   

Během dýchání s tlakem dolních končetin (situace B) nebyl rozdíl mezi skupinami 

statisticky významný.  

Rovněž rozdíl mezi situacemi u obou skupin nebyl statisticky vyhodnocen jako 

významný. Patrná je ovšem tendence skupiny 1 frekvenci posturální křivky zrychlit a 

skupiny 2 naopak zpomalit. 

Fischerův test vyšel vždy statisticky nevýznamný (graf 18, 19 a 20). 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.7. 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 0,0351 ± 0,01 Hz 0,0498 ± 0,02 Hz P = 0,03472665 * 

Dýchání s tlakem (situace B) 0,0444 ± 0,02 Hz 0,0407 ± 0,01 Hz P = 0,600269 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,00552 Hz -0,00906 Hz P = 0,1347095  

 

 Skupina 1 Skupina 2 

Klidové dýchání (situace A) 2,1  změny /min  2,99 změny/min 

Dýchání s tlakem (situace B) 2,66 změny /min  2,45 změny /min 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,33 změny /min  -0,54 změny /min 

Tabulka 3 - Frekvence posturální křivky – průměrné hodnoty a SD 
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Graf 18 -  Grafické znázornění frekvence posturální křivky za klidového dýchání 

 

Graf 19 - Grafické znázornění frekvence posturální křivky při dýchání s tlakem 

DKK 
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Graf 20 -  Grafické znázornění rozdílů frekvence posturální křivky mezi situacemi A 

a B 

Shrnutí  

Frekvence změn střední polohy bránice byla v situaci A statisticky významně větší 

u skupiny 2. Za  situace B, tedy při větších posturálních nárocích, se frekvence 

posturálních křivek u obou skupin téměř vyrovnaly. U vyšetřovaných osob skupiny 2 došlo 

ke snížení frekvence a u skupiny 1 ke zvýšení frekvence. Statisticky však tyto rozdíly 

nebyly významné. 
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5.2.3 AMPLITUDA DECHOVÉ KŘIVKY 

Amplituda dechové křivky vyjadřuje velikost exkurze bránice při pohybech 

odpovídajících frekvenci dechu, tzn. rozdíl maximální a střední hodnoty průběhu dechové 

křivky. Parametr byl normován vzdáleností AP rozměru hrudníku v místě horního okraje 

zóny apozice (tabulka 1).   

Při klidovém dýchání (situace A) je mezi skupinami statisticky vysoce významný 

rozdíl střední hodnoty amplitudy dechové křivky (p=0,000041**). Střední hodnota 

(průměr) u skupiny 1 a 2 je 0,09, resp. 0,03 (tabulka 4). Výsledek Fischerova testu byl 

rovněž statisticky vysoce významný (p=0,000074**) (graf 21). 

Při dýchání s tlakem dolních končetin (za situace B) měla skupina se strukturálním 

nálezem (skupina 2) střední hodnotu amplitudy ještě nižší (0,0143) než v situaci A. Protože 

skupina 1 měla téměř stejnou střední hodnotu, rozdíl mezi skupinami se ještě zvýraznil a 

byl rovněž statisticky vysoce významný (p=0,00000456**) (tabulka 4). 

Z rozdílového histogramu je patrné, že u skupiny 1 došlo za posturálně obtížnější 

situace v průměru ke zvětšení amplitudy dechové křivky. Ve skupině 2 byl trend změny 

výraznější, u 15probandů se amplituda zmenšila. Výsledek T-testu i Fischerova testu byl 

opět statisticky vysoce významný (graf 23). 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.8. 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 0,0949 ± 0,04  0,0336 ± 0,01  P = 0,0000414394** 

Dýchání s tlakem (situace B) 0,0951 ± 0,05 0,0144 ± 0,0097 P = 0,000004566392**  

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,0101 -0,0167 P = 0,01462440* 

Tabulka 4 - Amplituda dechové křivky – průměr a SD 
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Graf 21 -  Grafické znázornění amplitudy dechové křivky za klidového dýchání 

 

Graf 22 -  Grafické znázornění amplitudy dechové křivky při dýchání s tlakem DKK 
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Graf 23 - Grafické znázornění rozdílů amplitud dechové křivky mezi situací A a B   

 

Shrnutí 

Skupina 1 má amplitudu dechové křivky větší než skupina 2 za obou situací. U 

skupiny 1 se amplituda dechové křivky v obou situacích téměř nezměnila, u skupiny 2 

došlo v situaci B ke zmenšení středních hodnot i rozptylu. Mezi skupinami byl zjištěn vždy 

statisticky vysoce významný rozdíl.    

To znamená, že bránice u probandů ve skupině A vykonávala stále stejně velké 

pohybové exkurze odpovídající frekvenci dýchání za obou situací. Skupina 1 měla 

průměrnou velikost těchto exkurzí za situace A přibližně 3krát větší a za situace B 

přibližně 6,5krát větší než skupina 2. 
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5.2.4 AMPLITUDA POSTURÁLNÍ KŘIVKY 

Amplituda posturální křivky vyjadřuje velikost exkurze střední polohy bránice 

v hrudníku nezávisle na dýchání. Jde o rozdíl maximální a střední hodnoty průběhu 

posturální křivky. Parametr byl normován vzdáleností AP rozměru hrudníku v místě 

horního okraje zóny apozice (tabulka 1).   

V situaci A je mezi skupinami statisticky vysoce významný rozdíl průměrných 

hodnot amplitud posturální  křivky (0,004974556**). Průměrná hodnota je u skupiny 1 

větší, než u skupiny 2 (tabulka 5). Výsledek Fischerova testu vypovídající o rozdílu 

rozptylu hodnot byl statisticky významný (p=0,04871775*) a větší u skupiny 1 (graf 24). 

Za situace B měla skupina 1 statisticky významně vyšší střední hodnotu amplitud 

než skupina 2. V obou skupinách došlo v průměru ke zvýšení amplitud posturální křivky. 

Zároveň došlo u obou skupin ke zvětšení rozptylů (graf 25). 

Průměrné hodnoty rozdílu mezi situacemi nebyly statisticky signifikantně 

významné. Statisticky významný byl pouze rozdíl v rozptylu hodnot amplitud posturální 

křivky, kdy statistická významnost Fischerova testu p byla rovna 0,02500290* (graf 26). 

Z grafu 25 rovněž vyplývá, že u skupiny 1 se exkurze bránice v situaci B u 6probandů 

snížila, kdežto u skupiny 2 došlo ke snížení této exkurze pouze u 1 probanda.  

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.8. 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 0,022385 ± 0,013 0,010777 ± 0,0075 0,004974556** 

Dýchání s tlakem (situace B) 0,032051 ± 0,02 0,019611 ± 0,01 0,04525789* 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,0013403 0,011076 0,1506164 

Tabulka 5 - Amplituda posturální křivky – průměr a SD 
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Graf 24 - Grafické znázornění amplitudy posturální křivky při klidovém dýchání 

 

Graf 25 - Grafické znázornění amplitudy posturální křivky při dýchání s tlakem 

DKK 
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Graf 26 - Grafické znázornění rozdílu amplitud posturální křivky mezi situacemi 

A a B 

Shrnutí 

Skupina 1 měla v průměru větší amplitudu posturální křivky za obou situací. Rovněž 

rozptyl hodnot byl větší u skupiny 1 a zvýraznil se s větší posturální zátěží.  
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5.2.5 POMĚR MEZI AMPLITUDOU DECHOVÉ A POSTURÁLNÍ KŘIVKY 

Poměr mezi amplitudou dechové a posturální křivky zjišťuje, jak se mění střední 

poloha bránice vzhledem k dechovým exkurzím bránice. 

 Probandi bez strukturálního nálezu (skupina 1) měli v obou situacích téměř totožný 

poměr mezi dechovou a posturální křivkou ve prospěch dechové křivky (tabulka 6).  

Při klidovém dýchání za situace A měli obě skupiny téměř stejnou změnu střední 

polohy bránice vzhledem k výšce nádechu, kdy změna střední polohy bránice byla asi 

třetina výšky nádechu (graf 27).  

 V situaci B za klidového dýchání s tlakem dolních končetin se u probandů 

s nálezem (skupina 2) amplituda dechové křivky snížila a amplituda posturální křivky 

zvýšila, tudíž se změnil i jejich poměr. Hodnota poměru se dostala nad 1 (1,2213), tzn. do 

převahy posturální křivky (tabulka 6). U skupiny 1 se poměr téměř nezměnil. V situaci B 

je rozdíl mezi poměrem amplitud statisticky vysoce významný, kdy p =  0,001629422**. 

Statisticky vysoce významně odlišné byly jak průměrné hodnoty rozdílu poměrů 

mezi situacemi (p = 0,0002740096**), tak i rozptyl těchto hodnot (p = 0,0004017253**) 

(graf 29). 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.8. 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 0,29914 ± 0,2 0,3149 ± 0,2 0,825091 

Dýchání s tlakem (situace B) 0,30099 ± 0,12 1,2213 ± 0,9 0,001629422** 

Rozdíl mezi situacemi A a B -0,020253 0,907 0,0002740096** 

Tabulka 6 - Poměr mezi amplitudou dechové a posturální křivky – průměr a SD 
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Graf 27 - Grafické znázornění poměru amplitud posturální a dechové křivky při 

klidovém dýchání 

 

Graf 28 - Grafické znázornění poměru amplitud posturální a dechové křivky při 

dýchání s tlakem DKK 
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Graf 29 - Grafické znázornění rozdílu poměru amplitud dechové a posturální křivky 

mezi situacemi A a B 

Shrnutí 

Skupina 1 měla za obou situací v převaze dechovou křivku a poměr amplitud se 

nezměnil. V klidovém dýchání u obou skupin odpovídala změna střední polohy bránice 

třetině výšky nádechu. V situaci B (dýchání s tlakem DKK) převažovala u skupiny 

probandů s nálezem posturální křivka, která byla o jednu pětinu větší než křivka dechová.     
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5.2.6 PROCENTO ENERGIE NESENÉ TŘEMI NEJVYŠŠÍMI SPEKTRÁLNÍMI 

ČARAMI  

 

Jde o procentuální vyjádření poměru sumy výšek 3 nejvyšších spektrálních čar k 

sumě amplitud všech spektrálních čar Fourierovy transformace signálu. Suma vyjadřuje 

harmoničnost pohybů bránice.  

U skupiny 1 je patrné, že 3 nejvyšší spektrální čáry nesou statisticky vysoce 

významně více procent energie, než skupina 2 v obou situacích (tabulka 7). Harmoničnost 

dechu je u skupiny bez nálezu o 17% větší během klidového dýchání a o 20,9% 

v posturálně náročnější situaci B. 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.9. 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 46,719 ± 7,8 % 29,694 ± 6,3 % 0,00000008743328**  

Dýchání s tlakem (situace B) 45,924 ± 5,3% 25,035 ± 6,0 % 0,00000000001845** 

Rozdíl mezi situacemi A a B -1,6435 % -4,6590 % 0,305459 

Tabulka 7 - Energií 3 spektrálních čar – průměr a SD 
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Graf 30 - Grafické znázornění energie maximálních 3 spektrálních čar při klidovém 

dýchání 

 

Graf 31 - Grafické znázornění maximálních 3 spektrálních čar při dýchání s tlakem 

DKK 
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Graf 32 - Grafické znázornění rozdílu energie maximálních 3 spektrálních čar mezi 

situacemi A a B 

Shrnutí 

Energie nesená třemi spektrálními čarami je vždy vyšší u skupiny jedna a 

statisticky vysoce významné jsou výsledky za obou situací. U skupiny 1 nesou tři 

spektrální čáry téměř 50 % energie.  U skupiny 1 je proto pohyb bránice harmoničtější než 

u skupiny 2 v obou situacích. Za posturálně náročnější situace se obě skupiny zhoršily 

(skupina 2 více), ale rozdíl nebyl statisticky významný.   
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5.2.7 ROZPTYL ROZDÍLOVÉ KŘIVKY (SMĚRODATNÁ ODCHYLKA) 

Směrodatná odchylka časového průběhu dechu vyjadřuje velikost exkurze bránice, 

tj. její maximální a minimální polohy exkurzí. V případě dechu vyjadřuje jeho velikost – 

čím hlubší je nádech resp. výdech, tím větší bude rozptyl dechu. Parametr je normován. 

Probandi bez nálezu (skupina 1) mají statisticky vysoce významně větší průměr 

směrodatné odchylky, než probandi skupiny 2 v obou situacích. Rovněž Fischerův test byl 

pro situaci A a B statisticky vysoce významný (graf 33 a 34).  

V zádrži dechu s tlakem dolních končetin (za situace C) docházelo k exkurzím 

bránice, i když probandi nedýchali. Průměrné hodnoty těchto exkurzí mezi skupinami 

nebyly statisticky významné. Statisticky významně vyšel Fischerův test, p = 0,0117357* 

(graf 35). Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.10. 

V rozdílu průměrných hodnot SD v situacích A a B se obě skupiny neliší statisticky 

významně, je ale možné pozorovat tendenci ve zvětšení rozptylu u skupiny 1 a zmenšení u 

skupiny 2. Ve statistice rozdílu mezi situacemi byl statisticky vysoce významný (p = 

0,0001626342**) rozptyl hodnot SD (graf 36). 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 0,074088 ± 0,03 0,032058 ± 0,01 0,00006369605** 

Dýchání s tlakem (situace B) 0,085019 ± 0,04 0,025519 ± 0,01 0,00001096063** 

Zádrž dechu s tlakem 

(situace C) 

0,012261 ± 0,006 0,014718 ± 0,01 0,4698965 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,006317 -0,0038562 0,1325985 

Tabulka 8 - Rozptyl (směrodatná odchylka) – průměrné hodnoty a SD  

Shrnutí 

Rozptyl je větší u probandů bez strukturálního nálezu (skupina 1) v situaci za 

klidového dýchání i při dýchání s tlakem DKK. Bránice tak u skupiny 1 vykonává větší 

exkurze. U skupiny 1 se rozptyl zvětšuje při větší posturální zátěži (tlaku DKK a dýchání) 

v porovnání se situací při klidovém dýchání. U skupiny 2 se při tlaku DKK a dýchání 

rozptyl zmenšuje. Exkurze bránice jsou menší. Za situace C se exkurze bránice rovněž 

objevují, ale rozdíl mezi skupinami není statisticky významný. 
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Graf 33 -  Grafické znázornění směrodatné odchylky rozdílové křivky při klidovém 

dýchání 

 

Graf 34 -  Grafické znázornění směrodatné odchylky rozdílové křivky při dýchání 

s tlakem DKK 
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Graf 35 - Grafické znázornění směrodatné odchylky v zádrži dechu 

 

Graf 36 - Grafické znázornění rozdílu směrodatné odchylky mezi situacemi A a B 
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5.2.8 ŠIKMOST ROZDÍLOVÉ KŘIVKY 

Šikmost vyjadřuje symetrii rozložení hodnot signálu. Harmonické pohyby bránice by 

měly šikmost nulovou. Setrvává-li bránice převážně v horní poloze (výdechové), bude 

šikmost záporná, v dolní poloze (nádechové) bude šikmost kladná. 

Průměrné hodnoty šikmosti jsou u obou skupin záporné, u obou skupin tak bránice 

setrvává déle ve výdechu. U probandů bez nálezu (skupina 1) se průměrné hodnoty 

šikmosti více blíží nule, tzn., že délka setrvávání bránice v horní výdechové pozici je 

menší a pohyby bránice jsou více v rovnováze (tabulka 9). Během klidového dýchání je 

rozdíl průměrných hodnot i rozptylu mezi skupinami vysoce statisticky významný (tabulka 

9 a graf 37).  

Při dýchání s tlakem dolních končetin (za situace B) se rozptyly hodnot šikmosti 

mezi skupinami signifikantně významně lišily, průměrné hodnoty se lišily statisticky 

významně (graf 38). Při větší posturální zátěži měla skupina 1 větší tendenci zůstat na 

stejné hodnotě, i když se u nich doba setrvání ve výdechu prodloužila a u skupiny 2 

(probandi s nálezem) došlo mezi situacemi k větší změně než u skupiny 1 (tabulka 9). 

Doba setrvání bránice ve výdechu se ale v situaci B zkrátila, průměry situací A a B se lišily 

o -0,07829.  

Při přechodu od normálního dýchání k dýchání za tlaku DKK dochází ke změně 

šikmosti jak kladným, tak záporným směrem (u některých probandů došlo ke zvýšení, u 

některých ke snížení). U skupiny 1 je rozdílová střední hodnota šikmosti téměř nulová (v 

průměru se hodnota nezměnila). O hodně větší rozptyl změn mají měření ze skupiny 2, 

ovšem také oběma směry (graf 39). To znamená, že u probandů se strukturálním nálezem 

se šikmost měnila více než u skupiny 1. 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.10. 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina  2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) -0,11462 ± 0,5 -0,64548 ± 0,2 0, 0006088661** 

Dýchání s tlakem (situace B) -0,13196 ± 0,3 -0,56719 ± 0,7 0, 02252960* 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,083910 0,11447 0,8741596 

Tabulka 9 - Šikmost - průměrné hodnoty a SD 
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Graf 37 - Grafické znázornění šikmosti rozdílové křivky při klidovém dýchání 

 

Graf 38 - Grafické znázornění šikmosti rozdílové křivky při dýchání s tlakem DKK  
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Graf 39 - Grafické znázornění rozdílu šikmosti rozdílové křivky mezi situacemi A a 

B 

Shrnutí 

U obou skupin je bránice déle ve výdechové pozici, ale u skupiny 2 je tato doba 

statisticky významně delší. Při dýchání s větší posturální zátěží, v situaci B, vykazovala 

skupina bez nálezu o něco málo delší čas ve výdechu, stále byl ale poměr harmoničtější 

než u skupiny 2 s nálezem. U skupiny 2 se také v situaci B harmoničnost pohybu bránice 

zlepšuje, stále je ale více ve prospěch výdechové pozice než u skupiny 1.  
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5.2.9 ŠPIČATOST ROZDÍLOVÉ KŘIVKY 

Špičatost vyjadřuje, zda je rozdělení hodnot špičatější (strmější) či plošší. 

Harmonické pohyby bránice mají špičatost nižší, pokud jsou pohyby bránice hůře 

kontrolované, špičatost bude vyšší.  

Průměrné hodnoty špičatosti jsou u obou skupin při klidovém dýchání (v situaci A) 

statisticky významně odlišné, skupina 1 vykazuje nižší špičatost. Dech je u skupiny bez 

nálezu více harmonický (tabulka 10 a graf 40). 

Průměrné hodnoty v situaci B se u obou skupin statisticky vysoce významně liší. U 

skupiny 1 došlo ještě k většímu poklesu špičatosti než v situaci A. Špičatost u skupiny 2 se 

— v porovnání se situací A — ještě zvětšila (tabulka 10).  

Za situace B se rozptyly hodnot šikmosti mezi skupinami statisticky vysoce 

významně lišily, průměrné hodnoty se lišily statisticky významně (graf 41). 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.10. 

 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 1,9245 ± 0,393 2,2333 ± 0,33  0,02910079* 

Dýchání s tlakem (situace B) 1,6679 ± 0,1 2,8859 ± 0,7 0,000003021591** 

Rozdíl mezi situacemi A a B -0,13655 0,49025 0,01979366* 

Tabulka 10 - Špičatost – průměrné hodnoty a SD 
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Graf 40 -  Grafické znázornění špičatosti rozdílové křivky při klidovém dýchání 

 

Graf 41 -  Grafické znázornění špičatosti rozdílové křivky při dýchání s tlakem DKK 
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Graf 42 - Grafické znázornění rozdílu špičatosti rozdílové křivky mezi situacemi A a 

B 

 

Shrnutí 

Skupina probandů bez nálezu má v obou situacích harmoničtější dechové pohyby 

bránice. Při dýchání s tlakem dolních končetin dokonce ještě harmoničtější než při 

klidovém dýchání bez zátěže. 

Kontrola harmoničnosti dechu má s větší posturální náročností situace zhoršující se 

tendenci u skupiny probandů se strukturálním nálezem na páteři.  

Rozdíly jsou statisticky významně a vysoce významně odlišné. 
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5.3 STATICKÉ PARAMETRY 

5.3.1 SMĚRNICE (SKLON) BRÁNICE V SAGITÁLNÍ ROVINĚ 

Směrnice zjišťuje úhel mezi přímkou proloženou bránicí metodou nejmenších 

čtverců s horizontálou. Příznak hodnotí celkový sklon bránice v těle v předozadním směru 

a vypovídá o tom, zda je bránice více ve vertikále či horizontále.  

Směrnice byly provedeny v maximálních polohách bránice, tzn. v maximální horní 

a maximální dolní pozici. 

Směrnice (sklon) bránice v maximální horní poloze 

V obou situacích nebyl mezi skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl (tabulka 

11). Z výsledků je patrné, že skupina bez nálezu měla v obou situacích téměř stejný sklon 

bránice, o necelý 1° se průměr směrnice bránice v náročnější situaci B snížil (bránice 

horizontalizovala). Skupina se strukturálním nálezem měla v situaci A směrnici bránice 

pod 5°úhlem, tedy přibližně poloviční velikosti, jak skupina bez nálezu. Při větší posturální 

zátěži však došlo u skupiny 2 ke zvětšení úhlu (vertikalizaci bránice) směrnice a to na 12°.  

Průměrná změna rozdílu mezi situacemi A a B byla statisticky významně větší u 

skupiny 2 (tabulka 11 a graf 45).  

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 10,020° ± 7,7 6,7849° ± 5,1 0,1631243 

Dýchání s tlakem (situace B) 9,3406° ± 5,84 12,048° ± 3,74 0,1245805 

Rozdíl mezi situacemi A a B 0,43926° 5,2630° 0,0126341* 

Tabulka 11 - Směrnice bránice v maximální horní poloze – průměr a SD 

 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.11. 
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Graf 43 - Grafické znázornění směrnice bránice v maximální horní poloze při 

klidovém dýchání  

 

Graf 44 - Grafické znázornění směrnice bránice v maximální horní poloze při 

dýchání s tlakem DKK  
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Graf 45 - Grafické znázornění rozdílu směrnic bránice v maximální horní poloze 

mezi situacemi A a B 

Shrnutí 

U skupiny bez nálezu je sklon bránice vertikálním směrem téměř stejný za situace 

A a B.  

Skupina 2 (s nálezem na páteři) má při klidovém dýchání bránici ve sklonu o 

polovinu menším než skupina 1. Naopak v situaci B je sklon směrnice bránice u skupiny 2 

větší než u skupiny 1.  
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Směrnice (sklon) bránice v maximální dolní poloze  

Skupina měřených se strukturálním nálezem na páteři (skupina 2) má bránici 

v dolní pozici klidového dýchání více v horizontální poloze. Rozdíl při klidovém dýchání 

mezi skupinou 1 a 2 je přibližně 10°. U skupiny 1 je náklon průměrně 23,53°, u skupiny 2 

je průměr 14,96° (tabulka 12). Při tlaku DKK zůstala dolní pozice bránice u skupiny 1 v 

zhruba stejném náklonu, zatímco náklon bránice ve skupině 2 se zvýšil na 17,8°.  

V obou situacích byl mezi skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl. 

V klidovém dýchání byl mezi skupinami statisticky vysoce významný rozdíl. 

Z výsledků je patrné, že skupina 1 měla v obou situacích téměř stejný sklon 

bránice, o  1,2° se průměr směrnice bránice v situaci B zvýšil (bránice vertikalizovala). 

Skupina 2 měla v situaci A směrnici bránice více horizontalizovanou, jak v porovnání se 

situací B, tak se skupinou 1 (tabulka 12 a graf 46 a 47).   

Průměrná změna rozdílu mezi situacemi A a B nebyla statisticky významně odlišná, 

Fischerův test vyšel statisticky významně (graf 49). V situaci C nabyly směrnice bránice 

v dolních polohách vůbec nejvyšších hodnot a statisticky významně se obě skupiny lišily 

(tabulka 12). Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.11. 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 23,534° ± 7,13 14,957° ± 5,61 0,000657153** 

Dýchání s tlakem (situace B) 24,746° ± 9,62 17,802° ± 5,8 0,01676962* 

Zádrže dechu s tlakem 

(situace C)  

28,176° ± 7,3 21,641° ± 6,5 0,011892212* 

Rozdíl mezi situacemi A a B 1,9069° 3,6242° 0,2979626 

Tabulka 12 - Směrnice bránice v maximální dolní poloze – průměr a SD 

Shrnutí 

Skupina probandů bez nálezu používá bránici v obou situacích při téměř stejném 

sklonu, nezávisle na jejich posturální obtížnosti. Bránice je oproti skupině s nálezem 

nastavena více do vertikály, a to i při zádrži dechu. Skupina probandů s nálezem 

vykazovala větší horizontalizaci bránice, úhel směrnice bránice se zvětšil při větší 

posturální zátěži. Za situace C dosahovala směrnice bránice největšího úhlu s horizontálou 

u obou skupin, u skupiny 1 signifikantně více.   
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Graf 46 - Grafické znázornění směrnice bránice v maximální dolní pozici při 

klidovém dýchání  

 

Graf 47 - Grafické znázornění směrnice bránice v maximální dolní pozici při dýchání 

s tlakem DKK 
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Graf 48 - Grafické znázornění rozdílu směrnice bránice v dolní poloze v zádrži dechu        

 

Graf 49 - Grafické znázornění rozdílu směrnice bránice v maximální dolní poloze 

mezi situacemi A a B 
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5.3.2 REFERENČNÍ DIFERENCE BRÁNICE 

Pomocí vyznačených šesti bodů na bránici bylo možné určit, jakým směrem se 

pohybují jednotlivé části bránice a jak velký tento pohyb je.   

Výsledky jsou řazeny podle jednotlivých bodů v dané referenční diferenci. 

Referenční diference 1 

Referenční diference 1 kvantifikuje změnu polohy bránice v 6bodech během 

klidového dýchání, tzn. maximální horní pozice bránice a maximální dolní pozice bránice 

za klidového dýchání - situace A (rozdíl AH – AD).  

Pro RD 1 jsou změny poloh všech bodů statisticky vysoce významně rozdílné. 

Mezi skupinami byl tedy vždy rozdíl v pohybu všech šesti bodů. 

Střední hodnoty všech šesti bodů na bránici se postupně zvětšovaly od bodu 1 

(vpředu) k bodu 6 (vzadu), tzn., u obou skupin bránice klesala nejvíce v dorzálních bodech 

(tabulka 13). Bod 1 u skupiny s nálezem kranializoval ve dvou případech a to o 2,2 a 8,9 

mm (příloha 9.12), u všech ostatních probandů body klesaly. Skupina 1 měla v průměru 

významně větší exkurze pohybu všech bodů. Směrodatná odchylka od průměru byla větší 

u skupiny 1 ve všech bodech. Např. pro bod 6 byla u skupiny 1 průměrná hodnota posunu 

46,68 mm, ale maximální posun kaudálním směrem je u probanda č. 15, kdy je pokles 94 

mm, nejméně bylo u probanda č. 7 a to 29 mm (příloha 9.13). 

Pohyb bránice je v situaci A pro skupinu 1 v průměru přibližně 2krát větší v zadní 

části (B6 = 46,68 mm) než ve ventrální části (B1 = 21 mm). U skupiny 2 se v klidovém 

dýchání pohybuje zadní část (B6 = 29,8 mm) přibližně 4krát více než ventrální část (B1 = 

7 mm). 

Bod číslo Skupina bez nálezu (mm) Skupina s nálezem (mm) Hladina významnosti (p) 

B1 21.01 ± 9.89 7.10 ± 7.64 0.000080** 

B2 28.44 ± 10.98 11.09 ± 4.42 0.000002** 

B3 37.25 ± 12.00 18.09 ± 5.77 0.000002** 

B4 43.32 ± 14.19 25.47 ± 6.46 0.000051** 

B5 45.67 ± 14.82 28.15 ± 7.69 0.000428** 

B6 46.69 ± 12.77 29.79 ± 6.58 0.000042** 

Tabulka 13 - RD 1 – průměr a SD 
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Graf 50 - Referenční diference 1  

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.12. 

Referenční diference 2 

Referenční diference 2 kvantifikuje změnu polohy bránice v 6bodech mezi 

maximální horní pozicí bránice a maximální dolní pozicí bránice v situaci B (rozdíl BH – 

BD) – při dýchání s tlakem DKK.  

Pro RD 2 jsou mezi skupinami změny poloh všech bodů statisticky vysoce 

významné.  

Střední hodnoty všech šesti bodů na bránici se postupně zvětšovaly od bodu 1 

(vpředu) k bodu 6 (vzadu), tzn. u obou skupin bránice klesala nejvíce v dorzálních bodech 

(tabulka 14). Průměrné poklesy bodů u skupiny 1 jsou více jak dvojnásobně větší než u 

skupiny 2. Rovněž hodnoty směrodatných odchylek jsou větší ve všech bodech u skupiny 

1.  

Pohyb zadní části bránice je přibližně 2,5krát větší (B6 = 56,5 mm) než pohyb 

ventrální části (B1 = 22 mm) u skupiny 1. U skupiny 2 je pohyb zadní části (B6 = 24 mm) 

přibližně 2,3krát  větší než přední části (B1 = 10 mm) (tabulka 14).   

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.13. 
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Bod číslo Skupina bez nálezu (mm) Skupina s nálezem (mm)  Hladina významnosti (p) 

B1 22.07 ± 10.82 10.09 ± 6.13 0.000570** 

B2 31.57 ± 13.25 13.99 ± 7.03 0.000056** 

B3 42.46 ± 14.15 18.63 ± 8.33 0.000002** 

B4 49.68 ± 14.93 22.49 ± 9.14 0.000001** 

B5 53.77 ± 16.42 23.72 ± 8.71 0.000000** 

B6 56.53 ± 17.67 23.72 ± 8.13 0.000000** 

Tabulka 14 - RD 2 – průměr a SD 

 

Graf 51 - Referenční diference 2  

Referenční diference 3 

Referenční diference 3 kvantifikuje změnu polohy bránice v 6bodech mezi 

maximální horní pozicí bránice v situaci C (tlak DKK v zádrži dechu) a mezi maximální 

dolní pozicí bránice za situace C (rozdíl CH – CD).  

Pro RD 3 jsou mezi skupinami statisticky významné změny bodu B1, B5 a B6.    
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U skupiny 1 došlo ve třech případech ke kranializaci bodu B1 (příloha 9.13). U skupiny 2 

byl posun bodu B1 nahoru ve více případech a to v devíti, i když průměrně byl u skupiny 2 

vypočítán pokles bodu B1 o 0,6 mm (tabulka 15). Hodnoty průměrných poklesů bodů jsou 

u skupiny 1 od bodu B2 do B6 menší než u skupiny 2. Směrodatné odchylky průměrných 

hodnot jsou rovněž větší u skupiny 2 a to ve všech bodech (tabulka 15). 

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.14. 

 

Bod číslo Skupina bez nálezu (mm) Skupina s nálezem (mm) Hladina významnosti (p) 

B1 5.14 ± 5.97 0.60 ± 8.02 0.000990** 

B2 5.64 ± 4.32 5.69 ± 9.79 0.392235 

B3 7.87 ± 4.97 11.36 ± 10.78 0.489288 

B4 8.56 ± 5.03 14.89 ± 12.15 0.062383 

B5 8.22 ± 6.14 17.45 ± 13.49 0.017875* 

B6 7.91 ± 8.87 16.54 ± 14.42 0.048464* 

Tabulka 15 - RD 3 – průměr a SD 

 

Graf 52 - Referenční diference 3  
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Ventro-dorzální poměry pohybu bránice v rozdílových diferencích 

Jde o poměry ventrální části bránice k dorzální části vypočítané z RD1, RD2 a RD3 

(průměr hodnot bodů B1 a B2 k průměru bodů B5 a B6). Blíží-li se poměr 1, jsou zdvihy 

ventro-dorzálně podobné. Pokud je větší než 1, ventrální část bránice se pohybuje víc než 

dorzální část. Pokud je poměr menší než 1, dorzální část bránice se pohybuje víc, než 

ventrální. 

 Poměr mezi pohybem bránice v přední části v B1 a B2 k velikosti pohybu v zadní 

části bránice v B5 a B6 je statisticky významný pouze u RD1, tedy v situaci A (tabulka 

16). 

Poměr RD1 ukazuje, že zadní část bránice se pohybuje u skupiny bez nálezu 

dvakrát více než ventrální část bránice (tabulka 16). U skupiny 2 se strukturálním nálezem 

je pokles dorzální části téměř 3x větší než v části ventrální. 

U RD2 a RD3 je poměr vyrovnanější u obou skupin a není signifikantně rozdílný 

(tabulka 16 a graf 53). 

VD poměr u  Skupina bez nálezu  Skupina s nálezem   Hladina významnosti (p) 

RD 1 0,494 ± 0,160 0,344 ± 0,207 0,03105* 

RD 2 0,456 ± 0,151 0,509 ± 0,166 0,3674 

RD 3 0,547 ± 0,579 0,208 ± 0,429 0,07552 

Tabulka 16 - Poměry ventro-dorzálního pohybu bránice – průměr a SD 

 

 

 RD1    RD2    RD3 

Graf 53 - Poměr ventro-dorzálního pohybu bránice u RD 1, RD2 a RD3  
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Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.15. 

 

Shrnutí 

Exkurze všech bodů při RD 1 v klidovém dýchání byly u skupiny bez nálezu vždy 

větší – bránice provedla větší exkurze. Skupina probandů bez nálezu kontrahuje bránici 

rovnoměrněji, 2krát větší pohyb je zaznamenán u zadní části bránice, než v přední. U 

probandů s nálezem je tento pohyb 4krát větší. 

Pohyby všech bodů v RD 2 v situaci B při dýchání s tlakem DKK jsou u skupiny 

bez nálezu větší, než u probandů s nálezem. Celkové pohyby ventrální a dorzální části 

bránice jsou téměř stejné. 

Při zádrži dechu a tlaku DKK v situaci C (RD 3) je pokles bodů u probandů bez 

nálezu menší, lépe drželi kontrakci bránice v zádrži dechu za zvýšených posturálních 

nároků. 
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5.3.3 ROZDÍLOVÉ PLOCHY BRÁNICE 

Rozdílové plochy vymezují a kvantifikují prostor mezi maximálními horními a 

dolními pozicemi bránice během všech tří situací. Měřená plocha vypovídá o velikosti 

pohybu bránice. Pokud se bránice nehýbala, je patrná pouze její přerušovaná kontura a 

rozdílová plocha se rovná 0. 

Rozdílové obrázky zobrazení ploch byly rozlišeny následovně: červeně je označena 

plocha při klidovém dýchání, zeleně při dýchání a tlaku DKK a modře bránice při zádrži 

dechu (obrázek 21 a 22). Obrázky rozdílových ploch všech probandů obou skupin jsou 

uvedeny v příloze 9.16. 

 

 

Obrázek 21 - Příklad rozdílových ploch u skupiny probandů bez nálezu 

 

Obrázek 22 - Příklad rozdílových ploch u skupiny s nálezem 
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V situaci A byla u skupiny 1 statisticky vysoce významně větší průměrná rozdílová 

plocha i její rozptyl (tabulka 17 a graf 54). Skupina 2 vykazuje průměrnou hodnotu plochy 

(2690 ± 664 mm
2
) o 44 % menší než skupina 1 (4782 ± 1687 mm

2
).  

V situaci B je statisticky vysoce významně větší průměrná rozdílová plocha u 

skupina 1, Fischerův test není statisticky významný (graf 55). Skupina 2 má průměrnou 

velikost plochy (3022 ± 1809mm
2
) o 47 % menší než skupina 1 (5622 ± 1924 mm

2
) 

(tabulka 17). 

V situaci C nejsou průměry ploch mezi skupinami statisticky významné. Fischerův 

test je statisticky vysoce významný a potvrzuje velký rozdíl mezi skupinami v rozptylu 

hodnot od jejich průměru a to ve smyslu většího rozptylu u skupiny 2 (graf 56).  

Rozdílový graf 57 mezi situacemi A a B potvrzuje větší průměrnou plochu u 

skupiny 1, ne však statisticky významně. Větší rozptyl u skupiny 1, který vypovídá o 

variabilitě pohybu bránice a to jak do kladných, tak do záporných hodnot, je statisticky 

významný.  

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.16. 

 

 Bez nálezu (mm
2
) 

(skupina 1) 

S nálezem (mm
2
) 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 4782
 
±1687 2690±664 0,000175** 

Dýchání s tlakem (situace B) 5622±1924 3022±1809 0,000364** 

Zádrže dechu s tlakem 

(situace C)  

959±552 1754±1621 0,0709 

Rozdíl mezi situacemi A a B 840±1722 77,5±1005 0,138 

Tabulka 17 - Rozdílové plochy bránice – průměr a SD 

 

Shrnutí 

Rozdílové plochy, které znázorňují velikost pohybu bránice, jsou u skupiny bez 

strukturálního nálezu v situaci A i v situaci B v průměru větší o 44 %, resp. o 47 % než u 

skupiny 2. V situaci C je statisticky vysoce významný pouze rozptyl, který u skupiny se 

strukturálním nálezem poukazuje na vysokou variabilitu pohybu bránice při zádrži dechu. 
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Graf 54 - Grafické znázornění velikosti rozdílových ploch při klidovém dýchání 

 

Graf 55 - Grafické znázornění velikosti rozdílových ploch při dýchání s tlakem DKK  



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

108 

 

 

Graf 56 - Grafické znázornění velikosti rozdílových ploch v zádrži dechu 

 

Graf 57 - Grafické znázornění rozdílových ploch v situaci A a B  
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5.3.4 VZDÁLENOST BODU B6 Z REFERENČNÍCH DIFERENCÍ OD MARKERU 

NA ZÁDECH 

Tento parametr vypovídá o výšce bránice v hrudníku. Pokud je marker níž než 

bránice, je hodnota záporná.  Hodnoty tohoto parametru byly normovány předozadním 

rozměrem hrudníku v místech horních okrajů zóny apozice bránice z důvodu odstranění 

závislosti příznaku na velikosti probanda. Vzdálenost bodu B6 od markeru na zádech byla 

počítána ze sekvence, kdy bránice dosahovala maximálního kaudálního (nádechového) 

postavení. 

Skupina probandů s nálezem měla bránici (B6) vždy výš v hrudníku, skupina 

probandů bez nálezu naopak vždy v nižší poloze, než byl marker. Rozdíly ve výšce bránice 

vůči B6 jsou vždy statisticky vysoce významné.   

Skupina bez nálezu (1) má B6 v obou dechových sekvencích (A i B) v téměř stejné 

výšce. V zádrži dechu se B6 posunuje ještě níže.  

Skupina probandů s nálezem posunuje B6 níž při dýchání s větší posturální zátěží 

oproti klidovému dýchání. V zádrži dechu a tlaku DKK se tento posun ještě zvýrazňuje, ale 

B6 je vždy výš, než marker.  

Číselné hodnoty k jednotlivým probandům jsou uvedeny v příloze 9.17. 

 

 Bez nálezu 

(skupina 1) 

S nálezem 

(skupina 2) 

Hladina významnosti (p) 

Klidové dýchání (situace A) 0,212 ± 0198 -0,40076 ± 0,11082 0, 000000000134217** 

Dýchání s tlakem (situace B) 0,2475 ± 0,139 -0,2936 ± 0,1196 0, 00000000000035** 

Zádrž dechu s tlakem 

(situace C) 

0,3392 ± 0,1244 -0,13185 ± 0,10894 0,000000000001879** 

Rozdíl mezi situacemi A a B 4,81 ± 15,1 9,51 ± 8,6 0,2887755 

Tabulka 18 - Normované vzdálenosti B6 od markeru – průměr a SD 
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Graf 58 - Grafické znázornění vzdálenosti bránice od zádového markeru při 

klidovém dýchání 

 

Graf 59 - Grafické znázornění vzdálenosti bránice od zádového markeru při dýchání 

s tlakem DKK 
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Graf 60 - Grafické znázornění rozdílu vzdálenosti bránice od zádového markeru 

mezi situacemi A a B 

 

Shrnutí: 

Při přechodu od normálního dýchání k dýchání za tlaku DKK se poloha bránice u 

skupiny bez nálezu v průměru nezměnila. Brániční B6 je ve všech situacích pod markerem, 

nejvíc v situaci C. Naopak u probandů skupiny s nálezem byl B6 ve všech situacích nad 

markerem, i když docházelo k posunu bránice kaudálně. V situaci A byl brániční B6 

nejvýš, v situaci C byl nejkaudálněji, ale stále nad markerem.  

Rozdíl mezi klidovým dýcháním a dýcháním s tlakem DKK není statisticky 

významný, u skupiny 2 byl ale dvojnásobně větší.  
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6 DISKUSE 

6.1 DISKUSE K METODOLOGII 

Cílem práce bylo porovnat pohyb, tvar a reaktibilitu bránice u dvou skupin 

probandů První skupina probandů bez přítomného patologického nálezu na páteři měla 

průměrný věk 35 let a věkovým rozptylem 23 – 56 let. Druhá skupinu probandů měla 

průměrný věk 42 let s věkovým rozptylem 23 – 65 let.  Vyšší věk probandů z druhé 

skupiny (cca o 7 let) je ve studii faktorem, který může ovlivnit porovnání výsledků obou 

skupin, na druhou stranu je pravděpodobné, že vyšší výskyt strukturálního nálezu na páteři 

budou mít starší jedinci.  

 Odebrání antropometrických parametrů, nalepení markerů a lokalizace odporu při 

tlaku DKK bylo prováděno vždy jednou osobou – fyzioterapeutem.  

Významným aspektem je velikost zkoumaného souboru. Statisticky je vhodnější 

mít v souboru nejméně 30 měřených a větší výpovědní hodnotu by měl jistě početnější 

vzorek zkoumané populace. Zkoumaný soubor probandů činí zhruba poloviční počet a 

tomuto počtu jsme přizpůsobili výběr dostatečně citlivých statistických testů. Existují 

studie na podobná témata, která zkoumají menší počet probandů (Cluzel, 2000; Kiryu, 

2006; Miyamoto, 2002; Kondo, 2000 a 2005), ale i práce se čtyřmi desítkami probandů 

(Takazakura, 2007). Přesto se lze domnívat, že studie porovnává porovnává reprezentativní 

vzorek populace a lze z ní vyslovit relevantní závěry. Práce porovnávající funkční kvalitu 

zapojení bránice u zmíněných dvou skupin probandů v různých situacích nebyla dosud 

provedena. 

Vyšetření MR bránice je oproti skiaskopii či ultrazvuku výhodné z několika 

důvodů. Mezi ně patří úplné zobrazení zkoumané kontury bránice v sagitální rovině, 

absence radiační zátěže na organismus, možnost přesné lokalizace bránice z několika rovin 

a detekce jejího celého rozsahu pohybu. 

Ultrazvuk používají např. Hides (2006), Ueki (1995) nebo Wait (1997), ale vždy 

pouze na část bránice. Metodu snímání bránice pomocí MR použili ve svých studiích 

Iwasawa (2002), Chu (2006) nebo Gierada (1995).  

Snímání pohybu bránice je nejčastěji popisováno u zdravých (Cluzel, 2000; Kondo, 

2005; Miyamoto, 2002; Takazakura, 2004). Některé práce se zabývají hodnocením 

bráničních pohybů u emfyzematiků (Unal, 2000; Suga, 1999; Iwasawa, 2002) a jiné přímo 

popisují pohyby bránice u skolióz (Chu, 2006). Cohen (1994) pomocí ultrazvuku a 
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Plathow (2005a) pomocí MR potvrdili silnou korelaci bráničních exkurzí se 

spirometrickými hodnotami. Žádná MR studie se dosud nevěnovala srovnání schopnosti 

kontrakce, pohybu a tvaru bránice u skupin probandů s patologickým nálezem na páteři a 

bez něj.   

Pro snímání funkce bránice jsme v předkládané práci použili dva MR přístroje. 

Jedno měření bylo provedeno ve FN Motol, druhé pak v nemocnici Na Homolce. MR ve 

FN Motol byla otevřeného typu, 0,23 T, snímací cívka se napevno uchytila do lůžka, na 

které proband ležel. MR v nemocnici Na Homolce byla 1,5 T, uzavřeného typu, cívka byla 

umístěna na tělo probanda a ten byl poté umístěn do MR tunelu. Použité vyšetřovací 

metody a jejich postup byl standardní, snadno opakovatelný a bezpečný a neměl vliv na 

vznik falešně negativních či falešně pozitivních výsledků. Vyšetření MR prováděl vždy 

kvalifikovaný specialista s bohatými zkušenostmi.    

Měřený byl informován o tom, že se jedná o vyšetření páteře a podepsal 

informovaný souhlas a zároveň souhlas s uvedením výsledků v této studii. Nikomu 

z probandů nebylo oznámeno, že snímání bude využito pro záznam pohybů bránice, aby 

tato skutečnost neměla vliv na obdržené výsledky. Proto lze považovat klidové dýchání i 

dýchání s tlakem DKK za standardní. Až teprve před vyšetřením bránice v situaci C byl 

proband vyzván k zádrži dechu a tlaku DKK. Dané vyšetření bylo vždy provedeno až na 

konci celého snímání a po něm následovalo spirometrické vyšetření. Pravdou je, že pro 

probandy, kteří neměli dosud zkušenost s MR vyšetřením, mohla být tato situace 

psychicky náročnější. Stresorům, které mohou ovlivnit dechový rytmus, jako je hluk a 

stísněný prostor, však byl vystaven každý z měřených.      

Při tlaku dolních končetin (DKK) nám nešlo o maximální odpor extendované DKK 

proti flexi v kyčli, proto jsme volili 4. stupeň podle svalového testu (Janda 1996).     

Délka dechu s tlakem DKK či zádrže dechu během tlaku DKK byla vždy 20 (u 

skupiny 1), resp. 22 sekund (u skupiny 2). Délka sekvence použitá v předkládané studii 

může být považována jako dostačující. Kolář (2009a) používá 20 s dlouhé snímání bránice, 

Chu (2006) využívá MR sekvenci dlouhou 15-20s, Kotani (2004) 30s. Někteří autoři délku 

sekvence neuvádí vůbec a orientují se pouze podle počtu dechových cyklů (Gierada, 1995; 

Iwasawa, 2002).  

Označení kontur určených k vyhodnocení bylo prováděno manuálně. Je možné, že 

v označování kontur nastala chyba operátora, která je subjektivního rázu a považujeme ji 
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za systematickou. Nicméně označování kontur v programu MATLAB bylo vždy 

prováděno s maximální přesností.  

Z označených kontur bylo možné generovat rozdílovou křivku. Její rozbor a proces 

vyhodnocování vedl k selekci dvou křivek. Ty byly nazvány křivkou přítomnou při 

respiraci -  dechovou a křivkou přítomnou nezávisle na respiraci – posturální. K tomuto 

dělení vedly poznatky Skládala (1976) a také Hodgese (2000) a Butlera (2001), kteří 

prováděli pomocí invazivní EMG hodnocení dechové a posturální činnosti bránice. Hodges 

(2000, 2007) v rámci své EMG studie bránice popisuje tonickou a respirační aktivaci 

bránice během dechového cyklu a navrstvení nebo násobení (superimpose) 

elektromyografických signálů fázického typu při pohybu končetin. Fázická modulace 

EMG bránice se vrství na dechové a tonické aktivitě a je amplitudou i frekvencí vázána na 

pohyb končetiny. Ze záznamu EMG signálu je tedy možné pozorovat zmnožení, resp. 

součet všech tří aktivací bránice dohromady.  

Posturální složka rozdílové křivky byla vždy pomalejší než dechová. Neodpovídala 

tedy respirační změně polohy bránice. Na existenci tonické (posturální) složky pohybu 

bránice bylo velmi citlivě upozorněno převahou této složky ve 2. skupině u 47 % probandů 

za situace B. Tento rozbor rozdílové křivky z dynamického snímání bránice ještě nebyl 

v literatuře publikován a tato metodika je tedy nová.  

Velký význam odděleného hodnocení posturální a dechové křivky je možno 

spatřovat zejména při posuzování kvality a rozdílů bráničních respiračních pohybů, ale i 

pohybů nevázaných na respiraci v korelaci s objektivním patologickým nálezem na páteři. 

V předkládané metodice je hodnocena frekvence a amplituda křivek, ale rovněž jejich 

poměr, který ukazuje na vyrovnanost dechových a posturálních pohybů při činnosti. Pokud 

byla v převaze posturální činnost bránice, bránice se při zvýšené posturální zátěži zejména 

u probandů se strukturálním nálezem zcela zastavila, i když byla měřena sekvence s 

dýcháním. To je pravděpodobně v korelaci s poznáním o převaze auxiliárních dechových 

svalů u těchto pacientů, jejich přetížením a použití tzv. paradoxní stabilizace páteře, která ji 

přetěžuje. 

Posturální pohyby bránice a jejich kvalita by mohla do budoucna ukazovat 

dispozici k vertebrogenním poruchám či pomoci při hledání možností úpravy těchto 

poruch. K tomu je zapotřebí rozšířit studovanou skupinu probandů a vytvořit normu pro 

zdravou populaci. 
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Parametry, podle kterých se bránice hodnotila, byly voleny tak, aby umožnily 

vyhodnocovat široké spektrum vlastností bránice. Zcela nově je hodnocena harmoničnost 

pohybů bránice pomocí standardních statistických metod (energie spektrálních čar, šikmost 

a špičatost). Dále byly použity některé parametry, které v literatuře je možné najít. Plathow 

( 2005b), Etlik (2004), Unal (2000), Suga (1999) a Kondo (2000) měřili kranio-kaudální 

exkurze bránice.  Anteroposteriorní a laterální rozměr bránice zjišťoval Kotani (2004) a 

Chu (2006). Plathow (2004) měřil zkrácení kontury bránice v sagitální a frontální rovině. 

Výšku a AP rozměr bránice posuzovali Gierada (1995), Iwasawa (2002), Miyamoto (2002) 

a Kondo (2005). Délku zóny apozice měřil Suga (1999). Miyamoto (2002) se ve své práci 

zabývá vyhodnocením zakřivení bránice. Rozdíly exkurzí bránice měřených Gieradou 

(1995) a Takazakurou (2004) jsme použili k měření referenčních diferencí v předkládané 

práci. Gierada (1997) porovnával pohyby ventrální a dorzální části bránice pomocí MR. 

Měření plochy rozdílových ploch použil ve své práci Rychnovský (2009) a Kolář (2009a). 

V první fázi jsme jako ukazatel velikosti exkurze bránice posuzovali amplitudu 

rozdílové křivky. Ta se během hodnocení výsledků ukázala ne tak přesná jako rozptyl, 

proto je poté vyhodnocována exkurze bránice pomocí rozptylu (resp. SD). Amplitudu jsme 

použili pouze pro hodnocení dechové a posturální křivky a byla normována vzdáleností 

horních okrajů zóny apozice pro vyloučení vlivu velikosti probanda. 

 

6.2 DISKUSE K HYPOTÉZÁM 

6.2.1 HYPOTÉZA 1 

Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři bude mít 

pohyb bránice nižší frekvenci a větší exkurzi a to jak při klidovém dýchání, tak při dýchání 

se zátěží. 

 

Odpovědi na tuto hypotézu byly nalezeny ve výsledcích několika parametrů. 

Velikosti exkurze bránice zjišťoval rozptyl, referenční diference (RD), rozdílové plochy a 

amplituda dechové a posturální křivky. Frekvence pohybů byly sledovány z frekvence 

dechové a posturální křivky. Vyhodnocením těchto parametrů byla hypotéza 1 

potvrzena.  

K udržení homeostázy se u zdravého člověka obecně uvádí frekvence dechu 15 – 

20 dechů/min o objemu 0,5 l (Ganong, 1993). K těmto hodnotám se přiblížili více probandi 
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druhé skupiny. Skupina 1 měla stále téměř stejnou frekvenci dechu – o poznání pomalejší 

než probandi skupiny 2. Lewit (2003) a Smolíková (2006) uvádí vyšší frekvenci a mělčí 

dýchání u poruch vázaných na mechaniku hrudníku a držení páteře. Obecně je známým 

faktem, že pokud jedinec cítí bolest, resp. jí trpí, frekvence jeho dechu se zrychluje. 

Probandi druhé skupiny mají nejenom vyšší rychlost dýchání, ale rovněž snížený 

rozsah pohybu bránice. Jejich amplituda je vysoce významně nižší v porovnání s jedinci 

v první skupině. Je pravděpodobné, že nižší rozsah bránice je důvodem, proč musí 

potřebný dechový objem kompenzovat vyšší frekvencí dechu.  Pokud pohyb žeber, sterna a 

vůbec mechanika hrudníku nepracuje „ideálně“ (Smolíková, 2005 a 2006), je vysoce 

pravděpodobné, že se bránice přes zvýšené odpory hrudníku nemůže plně uplatnit ve své 

respiračně-posturální funkci a snižuje svojí amplitudu pohybu. Ještě více se tento fakt 

projevuje při vyšší posturální zátěži u probandů skupiny 2.  

Frekvence posturální křivky za klidového dýchání byla u skupiny 1 statisticky 

významně nižší a při dechu a tlaku DKK neprokazovala statisticky významný rozdíl.  

O celkovém rozsahu pohybu bránice v hrudníku hovoří parametry rozptyl, 

referenční diference a rozdílové plochy. Hloubkou nádechu se zabývá amplitudy dechové 

křivky, která je generována z harmonické dechové křivky. Velikost pohybu bránice 

nezávisle na dýchání hodnotí amplituda posturální křivky.   

Rozptyl pohybu bránice byl statisticky vysoce významně vyšší u skupiny 1 než u 

skupiny 2 v situaci A i B. Tento parametr byl normován, proto je bezrozměrný. Nelze je 

proto porovnat se studií Takazakury (2004) nebo Sugy (1999). Je ale možné porovnat 

exkurzi pohybu bránice pomocí referenční diference (RD), která je uváděna v mm. RD1 a 

RD2 vyšly rovněž statisticky mnohem vyšší u skupiny 1 než u skupiny 2.  Exkurze bránice 

tak byla vždy větší u skupiny 1. V této práci je celkový rozsah bránice měřený v RD 

(zprůměrovaný ze všech 6bodů) při klidovém dýchání u skupiny 1 v průměru 37 mm a u 

skupiny 2 20 mm. V situaci B je celkový rozsah pohybu bránice u skupiny 1 průměrně 42 

mm, u skupiny 2 je rozsah 1 mm. Nikdo z autorů neprůměroval výšku bránice z bodů na 

její kontuře, proto výsledky nejsou zcela porovnatelné. Iwasawa (2000) měřil vzdálenosti 

nejvyššího bodu bránice k apexu plic, vycházel z celkového pohybu bránice a uvádí její 

exkurzi 55,3 mm během pomalého hlubokého dýchání. Takazakura (2004) uvádí 20mm 

rozdíl pohybu nejvyššího bodu bránice vleže a vsedě. O´Sullivan (2007) ve své 

ultrasonografické studii uvádí brániční exkurze v medioklavikulární linii vpravo kolem 

13mm. Kotani (2004) objektivizoval menší pohyb bránice k apexu plic u skoliotiků 
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v porovnáni se zdravými. Jeho výsledky se tedy shodují s výsledky skupiny probandů se 

strukturálním nálezem. Metoda měření bráničních exkurzí nebyla ještě standardizována, 

proto se údaje autorů mohou lišit. 

Rozdílové plochy bránice byly měřeny v mm
2 

a u skupiny bez nálezu na páteři jsou 

téměř o 50 % větší v situaci A i B oproti skupině s nálezem na páteři. Kolář (2009a) 

publikoval velikosti těchto ploch s naznačeným průměrem v grafu, konkrétní číselné 

hodnoty ještě publikovány nebyly. 

U skupiny probandů se strukturálním nálezem v situaci B (dýchání s tlakem DKK), 

byla rozdílová křivka složena převážně z posturální složky pohybu bránice a proto byla 

často v převaze nad dechovou křivkou. Ukázalo se, že v těchto případech souvisí brániční 

pohyb více se změnou polohy bránice v hrudníku (střední polohy bránice), která není 

vázaná na pohyby související s respirací. Toto hodnocení posturální složky funkce bránice 

z celkového rozptylu pohybu bránice ještě nebylo z dynamických MR obrazů tímto 

způsobem vyhodnocováno ani publikován. Snahou bylo kvantifikovat posturální činnost 

bránice jak při dýchání, tak během zádrže dechu.   

Protože posturální křivka u probandů s nálezem, tvoří významnou část rozdílové 

křivky pohybu bránice, ovlivňuje celkový rozptyl a celkové rozdílové plochy bránice. 

Pokud tedy celkový rozptyl byl u skupiny 2 menší než u skupiny 1, ve skutečnosti byly 

dechové pohyby bránice ještě menší, a to proto, že celkový rozptyl je u skupiny 2 za 

situace B tvořen zejména složkou posturální.  

Posturální křivka byla hodnocena i z hlediska amplitudy. V obou situacích byla 

větší u skupiny 1. To souvisí s celkově větším rozptylem pohybu bránice u skupiny 1. 

Podíl posturálního pohybu bránic při respiraci řeší poměr amplitud dechové a posturální 

křivky. Toto poměrové hodnocení stabilizační a respirační funkce bránice ještě nebylo 

podle dostupných informací publikováno. Výsledky předkládané práce hovoří jasně v tom 

smyslu, že u skupiny 1 byla vždy v převaze dechová křivka. Proto, jak jsme již zmínili, 

usuzujeme, že lidé z 1. skupiny mají lepší schopnost spojit stabilizační a dechovou funkci 

bránice a dalších svalů hluboké stabilizace páteře. Naopak u skupiny 2 při situaci B 

převažovala křivka posturální. Bránice je zatížena posturálně do té míry, že došlo 

k omezení její dechové složky pohybu (exkurzí). Tím se omezil vlivu na expanzi 

laterálních částí dolního hrudníku s omezením pohybu dolních žeber, jak popisují 

Kyroussis (1996), Kolář (2007) a Rychnovský (2003). Zmíněný kineziologický fakt je opět 

důvodem převahy paradoxních dechových pohybů hrudníku. Podle mého názoru je možné 
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z tohoto poměru usuzovat na kvalitu posturální reaktibility člověka. Pokud bude v zátěži 

v převaze dechová křivka, bude proband schopen obojí funkci bránice spojit jak pro 

zajištění respirace, tak pro svoji stabilizační funkci s kontrolou nitrobřišního tlaku. Vnitřní 

síly, které popisuje Kolář (2007) a jež působí na tělní segmenty, tak budou v rovnováze se 

zevními silami, zejména s tíhovou silou danou váhou tělního segmentu a hmotností 

břemene.  

Jak již bylo řečeno, celková aktivita bránice se neprojevuje pouze díky dechovým 

pohybům, ale obsahuje svojí autonomní posturální složku.  

Kolář (2009a) potvrdil posturální činnost bránice, která se projevuje oploštěním své 

kontury i během zádrže dechu. Naše práce zmíněnou skutečnost potvrzuje a upřesňuje, že 

neexistuje statisticky významný rozdíl ve velikosti této aktivity bránice mezi skupinou 

probandů bez nálezu na páteři a s nálezem na páteři. Zmíněný fakt dokládají výsledky 

rozptylu pohybu bránice a výsledky rozdílových ploch za situace C.  

 

6.2.2 HYPOTÉZA 2  

Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři budou 

pohyby bránice harmoničtější.  

 

Pro potvrzení čí vyvrácení této hypotézy byly zvoleny tři parametry a to procento 

energie nesené 3nejvyššími spektrálními čarami, šikmost a špičatost rozdílové křivky. 

Vyhodnocením těchto parametrů byla hypotéza 2 potvrzena.  

Podle dostupných informací ještě nikdo nepoužil tyto parametry k vyhodnocení 

funkce bránice z dynamické MR, proto nemáme porovnatelná data. Pouze Kiryu (2006) 

porovnával rychlost náběhu kontrakce obou bráničních kopulí v čase, ale v jeho případě se 

jedná o sledování reaktibility kontrakce bránice v různých posturálních situacích. 

Parametr, který ukazuje procento energie nesené 3spektrálními čarami, potvrdil 

hypotézu 2 a to statisticky vysoce významně. Skupina bez strukturálního nálezu měla při 

klidovém dýchání větší procento nesené energie třemi nejvyššími spektrálními čarami. Při 

tlaku zůstala tato hodnota téměř stejná, navíc se zmenšil rozptyl hodnot. Skupina se 

strukturálním nálezem na páteři měla v klidovém dýchání významně menší procento 

energie nesené třemi spektrálními čarami, při tlaku se procento ještě o 4 % snížilo. Dané 

výsledky znamenají, že probandi skupiny 1 byli schopni daleko lépe, nezávisle na stupni 
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zátěže, udržovat harmonicitu dechových pohybů bránice tak, jak je popisuje Smolíková 

(2006). Navíc se v rámci skupiny bez nálezu v situaci B (s tlakem DKK) více sjednotila 

jejich schopnost pracovat s respiračně-stabilizační funkcí bránice. Opět je možné usuzovat 

na jejich lepší koordinační schopnost dechové i posturální funkce bránice, což je důležitý 

fakt pro stabilizaci páteře. Tuto kvalitativní složku pohybu bránice je možné vysvětlit tak, 

že pokud je bránice při zvýšených nárocích na posturální zajištění po delší časovou 

jednotku schopna svými pohyby pravidelně zajišťovat respiraci a zároveň se podílet na 

udržování nitrobřišního tlaku, je pravděpodobné, že má větší podíl na stabilizaci páteře 

z přední strany (Kolář, 2009; Rychnovský, 2009). Pokud tato souhra není pro CNS 

přístupná, objevuje se „náhradní“ řešení, které se vždy projevuje stejnými projevy, které 

byly popsány v teoretické části, a vždy je jejich součástí přetížení dolních segmentů 

bederní páteře.  

Pravidelné harmonické střídání horní a dolní polohy bránice bylo pro skupinu 2 

obtížnější. V situaci B měli probandi této skupiny o 20 % více dysharmonický pohyb 

bránice. U této skupiny převažovala posturální (stabilizační) složka bránice, což svědčí o 

nemožnosti zachovat pravidelný pohyb bránice při větší posturální zátěži. Pokud jsou takto 

omezeny brániční exkurze, je pravděpodobné, že bránice bude při nutnosti stabilizovat trup 

v trvalejší kontrakci až izometrii a respirační pohyby hrudníku bude zajišťovat náhradní 

vzor svalové koordinace, který Lewit (2003) nazývá jako paradoxní, a ten je vždy spojen 

s přetížením spinálních struktur.  

Šikmost je dalším parametrem, kterým byla potvrzena hypotéza 2. Použití této 

statistické funkce u autorů, kteří se zabývají funkcí bránice, rovněž není známo. Dokonale 

harmonické pohyby bránice by měly šikmost nulovou. Střední hodnota šikmosti dechu je 

ve skupině bez nálezu kolem 0. Střední hodnotu udržuje tato skupina v obou situacích 

téměř stejnou – zápornou, tzn., že v obou situacích setrvávají o něco více ve výdechu. 

Skupina 1 navíc při tlaku DKK během dýchání zpřesnila poměr nádech x výdech oproti 

klidovému dýchání. Naopak probandům skupiny se strukturálním nálezem, se při tlaku 

DKK rozptyl hodnot šikmost zvětšil oběma směry. Polovina měřených ze skupiny 2 se tak 

dostala blíže 0, druhá polovina se však ještě více změnila v poměru nádech x výdech 

v neprospěch nádechu. V situaci B se u této skupiny projevila různá interindividuální 

schopnost volní kontroly respiračně-stabilizační funkce bránice. Z těchto důvodů je možné 

se opět domnívat, že jejich posturální stabilizace páteře při respiraci za většího 
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posturálního zatížení bude pravděpodobněji pod kontrolou náhradní svalové koordinace, 

která přetěžuje páteřní segmenty.    

Špičatost vyjadřuje harmoničnost pohybu bránice tak, že čím jsou harmoničtější 

pohyby bránice, tím bude špičatost nižší. U skupiny bez strukturálního nálezu na páteři se 

střední hodnota špičatosti blíží více 0 než u skupiny se strukturálním nálezem na páteři, 

což odpovídá lepší kontrole dechu (jeho pravidelnosti). Skupina bez nálezu dokázala při 

dýchání s tlakem DKK ještě více snížit náhodnost dechu. Skupina 2 měla v klidovém 

dýchání statisticky významně větší hodnoty (rozptyl a střední hodnota) špičatosti a tyto se 

ještě zvětšily při tlaku DKK během dýchání. Zmíněná fakta vypovídají o zhoršené kontrole 

nad pohybem bránice při vyšších posturálních nárocích a opět potvrzují hypotézu 2.    

 

6.2.3 HYPOTÉZA 3 

 Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři bude 

bránice ve všech situacích více v horizontále. 

 

Z MR scanu bránice je detekce úponů bránice velice obtížná a byla by zatížena 

velkou chybou. Proto byl sklon bránice místo pouhé spojnice úponů počítán směrnicí 

(přímkou proloženou bránicí metodou nejmenších čtverců, která svírá úhel s horizontálou). 

Měření jsme provedli v maximální horní (výdechové) pozici bránice i v maximální dolní 

(nádechové) pozici. Vyhodnocením těchto parametrů byla hypotéza 3 vyvrácena a je 

třeba přijmout alternativní hypotézu. 

V horní pozici nejsou rozdíly sklonu bránice mezi skupinami statisticky významné. 

Je vhodné upozornit na fakt, že bránice u skupiny bez strukturálního nálezu na páteři se 

téměř mezi situacemi ve svém sklonu nemění. U skupiny s patologickým nálezem na páteři 

se sklon bránice změnil mezi situacemi A a B statisticky významně. Bránice se při dýchání 

a tlaku DKK za situace B vertikalizovala téměř o 100 % více vůči situaci A (klidové 

dýchání).  

Kolář (2006) uvádí, že ve fyziologické funkci je bránice, resp. její předozadní osa a 

centrum tendineum spíše nastavené horizontálně. Rovněž hypotéza 3 byla vyslovena na 

základě klinické zkušenosti, že u probandů bez vertebrogenních obtíží jsou přední žeberní 

oblouky svalově zajištěny v dolní výdechové pozici hrudníku i během nádechu. Proto jsme 

se domnívali, že se bránice kontrahuje rovnoměrněji a zůstává v horizontále oproti 
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probandům s vertebrogenními obtížemi, kde přední část hrudního koše migruje při nádechu 

kraniálně. Rovnoměrnost kontrakce bránice při nádechu u skupiny bez nálezu na páteři 

byla pomocí referenčních diferencí potvrzena. Směrnice v dolní pozici bránice byly 

statisticky významně rozdílné avšak ve prospěch vertikálnějšího nastavení směrnice 

bránice ve skupině bez nálezu na páteři. Bránice u skupiny s přítomným patologickým 

nálezem na páteři (skupina 2) byla více v horizontále. Výsledek, který prokazuje větší 

vertikální sklon bránice v nádechovém postavení u skupiny probandů bez nálezu, je 

způsoben větším poklesem celé kontury bránice. Pro představu byl u skupiny 1 v klidovém 

dýchání posun bodu B1 o 21 mm a v bodě B6 47 mm a u skupiny 2 to bylo 7 mm v bodě 

B1 a 30 mm v bodě B6. Takže i když skupina 1 zapojuje přední a zadní část bránice 

rovnoměrněji, dochází oproti skupině 2 k vertikalizaci bránice v jejím nejkaudálnějším 

postavení. Ve větším vertikálním sklonu byla bránice u skupiny probandů bez 

strukturálního nálezu na páteři i při zádrži dechu a tlaku DKK (v situaci C). 

 

6.2.4 HYPOTÉZA 4 

Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři se bude 

bránice kontrahovat rovnoměrněji ve své přední i zadní části. 

 

K ověření hypotézy č. 4 byly hodnoceny referenční diference RD 1, RD 2 a RD3 a 

ventro-dorzální poměry referenčních diferencí pohybu bránice. Vyhodnocením těchto 

parametrů byla hypotéza 4 potvrzena. 

Při klidovém dýchání se dorzální část bránice u skupiny probandů bez nálezu na 

páteři pohybuje dvakrát více než ventrální. U skupiny probandů s nálezem na páteři je 

pohyb zadní části téměř 4krát větší, než v přední části. Pokud počítáme průměr ze všech 

šesti bodů, je rozdíl exkurzí 3,7 cm pro skupinu bez nálezu na páteři, resp. 2 cm pro 

skupinu s patologickým nálezem na páteři. Ke stejnému výsledku dospěl Takazakura 

(2004) a Kondo (2000), který rovněž uvádí 2-3 krát větší pohyb zadní části bránice. Větší 

pohyb dorzální části bránice potvrzuje u zdravých probandů Kotani (2004). Gierada (1995) 

ve své studii uvádí rozpětí pohybu zadních částí bránice u zdravých jedinců a to 3-14 mm.  

U referenční diference měřené v zádrži dechu (RD 3) se u skupiny bez 

strukturálního nálezu pohybuje zadní část cca o polovinu více, zato u skupiny probandů 

s přítomným nálezem na páteři 9krát více než část ventrální. Z těchto výsledků je patrné, 
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že probandi skupiny 1 (bez nálezu) byli vždy schopni držet poměr pohybu obou částí 

bránice více vyrovnaný, což potvrzují statisticky signifikantně rozdílné výsledky poměrů 

pohybu ventrální a dorzální části bránice u všech třech rozdílových diferencí. Vyvážená 

kontrakční schopnost ventrální i dorzální části bránice pravděpodobně hovoří o lepší 

stabilizaci úponových částí bránice, což je dáno souhrou trupových svalů. Je otázkou, do 

jaké míry se na tomto poměru podílí délka ventrálních a dorzálních svalových snopců. 

Poněvadž jsou zadní vlákna bránice delší než přední, je možné považovat 2krát větší pohyb 

zadní části za pochopitelný. Pravděpodobně zde hraje roli i převaha svalových snopců 

v zadních porcích bránice, na rozdíl od ventrální části, kde jsou v převaze vlákna vazivová.    

 

6.2.5 HYPOTÉZA 5 

Předpokládáme, že u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři bude 

bránice v nižší poloze v hrudníku než u skupiny se strukturálním nálezem na páteři. 

 

Pro přezkoumání této hypotézy byl zpracován parametr vzdálenost bodu B6 od 

markeru na zádech. Výsledky tohoto parametru potvrdily hypotézu 5.   

V literatuře se objevuje nejčastěji měření výšky bránice v hrudníku od jejího 

nejvyššího bodu po apex plic (Kotani, 2004). V předkládané práci byla posuzována 

vzdálenost od nejvíce dorzálního bodu B6 k markeru na zádech.    

Ve všech třech situacích byl vždy bod B6 u skupiny bez patologického nálezu na 

páteři statisticky vysoce významně níže v hrudníku než u skupiny s přítomným 

patologickým nálezem.  

Cílem bylo zmapovat, do jaké nejnižší pozice se bránice dostane, proto byla výška 

bránice v hrudníku vztažena pouze k bodu B6 a markeru na zádech umístěném v TH/L 

přechodu.     

Zajímavé je, že dorzální část bránice (bod B6) byla u skupiny bez nálezu nejníže při 

zádrži dechu a tlaku DKK (v situaci C) a to pod markerem na zádech. Dokazuje to 

schopnost bránice pracovat svojí kontrakcí posturálně i s uzavřenou glottis. Nižší pozice 

bránice v hrudníku za všech tří situací u skupiny probandů bez strukturálního nálezu 

vypovídá zřejmě o lepší možnosti využití bráničního tlaku ke stabilizaci páteře.  

Nepřímo se výškou bránice zabýval i Hemborg (1985). U pacientů 

s vertebrogenními obtížemi koreluje výsledky maximálního transdiaphragmatického tlaku 
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vytvořeného pomocí Muellerova manévru s maximálním IAP vytvořeným pomocí 

Valsalvova manévru. Ve skupině vzpěračů tato korelace nebyla potvrzena, naopak ve 

skupině pacientů ano. Jeho výsledky hodnotí sílu bránice, ale je pravděpodobné, že ta 

souvisí také s výškou bránice v hrudníku. Na růst IAP má vliv růst transdiaphragmatického 

tlaku a pokud je bránice schopna své kontrakce dřív, než nastane kontrakce břišních svalů, 

dostává se do nižšího postavení, zvyšuje transdiaphragmatický tlak a tím zvyšuje i IAP. 

Pokud však kontrakce břišních svalů předbíhá kontrakci bránice, ta zůstává ve vyšším 

postavení a svůj tlakový vliv na břišní dutinu ztrácí. Je možné, že skupina vzpěračů ve 

studii Hemborga byla tak naučená masivní kontrakci břišních svalů, že nedokázali zapojit 

bránici, ta se elevovala nebo nesestupovala v kontrakci níž do břišní dutiny. Z toho důvodu 

nemusely posuzované tlaky u vzpěračů korelovat. Kranializaci bránice při zvětšení IAP za 

použití břišního pásu popisuje rovněž Miyamoto (2004). Z těchto důvodů je důležité, aby i 

v klinice nepředbíhala kontrakce břišních svalů kontrakci diaphragmy.    

Skupina probandů s přítomným strukturálním nálezem na páteři měla za všech 

situací B6 statisticky významně nad markerem.  

Pohled na výsledky rozdílových ploch (příloha 9.19) v předkládané práci dovoluje 

u skupiny probandů bez nálezu rozeznat, že tyto plochy jsou velmi často překryty ve všech 

třech situacích. Naopak u skupiny probandů s nálezem na páteři je kontura bránice v zádrži 

dechu níž, než exkurze bránice v předcházejících dvou situacích při respiraci. U skupiny 

s nálezem je bránice vždy výš, než u skupiny bez nálezu. Skupina probandů bez nálezu 

pravděpodobně dokáže používat brániční exkurze velmi podobně jak při klidovém dýchání 

tak nezávisle na stupni posturální zátěže nebo přítomnosti respirace. Výsledky nejsou 

zatím zpracovány statisticky. 
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7 ZÁVĚR 

Práce ukázala možnost porovnávat pohybové chování bránice u probandů 

s prokázaným získaným strukturálním nálezem na páteři a kontrolních probandů, u kterých 

nebyl pomocí MR strukturální nález na páteři potvrzen.  

Ze záznamu dynamické MR bylo možné sledovat jak posturální, tak dechovou 

funkci bránice. 

Výsledné hodnoty jednotlivých parametrů a jim přiřazené hladiny statistických 

významností umožnily vyslovit závěry této práce.  

 

1. Větší pohybové exkurze s pomalejší frekvencí vykonává bránice u skupiny 

probandů bez strukturálního nálezu na páteři. Dokládá to potvrzená hypotéza 1.   

2. Bránice u skupiny probandů bez strukturálního nálezu na páteři se pohybuje 

pravidelněji (harmoničtěji). Bránice u probandů s přítomným strukturálním 

nálezem na páteři není schopna koordinovat svůj dechový pohyb a pohyb 

posturální. Proto setrvává delší dobu ve výdechové fázi. V převaze je posturální 

funkce nad dechovými pohyby zvláště během větší posturální zátěže. Hypotéza 2 

byla potvrzena. 

3. Mezi skupinami probandů bez nálezu a s přítomným nálezem na páteři není 

statisticky významný rozdíl ve sklonu bránice v sagitální rovině v její horní 

výdechové pozici. V nádechové pozici je bránice u skupiny probandů bez 

strukturálního nálezu na páteři více ve vertikále. Tento závěr jsme vyslovili na 

základě nepotvrzené hypotézy 3. 

4. Bránice se ve své přední a zadní části kontrahuje u skupiny probandů bez 

strukturálního nálezu na páteři rovnoměrněji. Dokládá to potvrzena hypotéza 4. 

5. Potvrzením hypotézy 5 je objektivně prokázáno, že bránice u skupiny probandů se 

strukturálním nálezem na páteři se kontrahuje ve vyšší poloze v hrudníku než u 

probandů bez přítomného strukturálního nálezu a to za klidového dýchání i za 

posturálně náročnějších situací. 

 

V práci je prezentován výběr několika parametrů, podle kterých se funkce bránice 

může vyhodnocovat. Většina parametrů ještě nebyla pro hodnocení bráničních pohybů 

publikována.  
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Významným krokem v objektivizaci funkce bránice je objevení posturální a 

dechové složky v dynamickém MR záznamu pohybu bránice. Tyto funkce byly do této 

doby objektivizovány pouze lokálně a invazními metodami.  

V dalších studiích je uvažováno nad rozšířením počtu hodnotících parametrů 

bráničních funkcí i nad rozšířením souboru probandů. Výzkum s větším počtem probandů 

by do celé situace mohl přinést přesnější popis rozdílů bráničního pohybu, reaktibility a 

tvaru bránice u pacientů, u nichž objektivní nález svědčí pro nefyziologické zatěžování 

páteřních struktur. Rovněž by na základě rozšířené studie bylo možné vytvořit jisté normy 

a škály bráničních parametrů. 

Díky možnosti neinvazivně objektivizovat klinická pozorování a zkušenosti se 

metoda dynamického pozorování pohybu a tvaru bránice ukazuje jako velmi přínosná.  
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9 PŘÍLOHY 

9.1 DOTAZNÍK 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa bydliště: 

Telefon:      Email: 

Výška:       Váha: 

Od kdy Vás bolí záda? 

V jaké frekvenci? 

Lokalizujte prosím, kde Vás bolí záda (bederní páteř, krční páteř, hrudní páteř): 

 

Co Vám od bolesti pomůže? 

 

Jakou jste měl(a) do nynější doby léčbu bolestí zad? 

 

Prodělal(a) jste nějakou operaci (čehokoliv, nejen zad) a kdy? 

 

Na úsečku prosím vyznačte pocit, který je nad ní nadepsaný. Levý krajní bod 

odpovídá nepřítomnosti daného pocitu neboli pocitu pohody, pravý krajní bod odpovídá 

nejhoršímu nebo nejsilnějšímu stupni pocitu, jaký si dovedete představit. Krátkým 

přeškrtnutím úsečky označte, kam spadá váš pocit, tedy to, co cítíte vy. Na těchto úsečkách 

označte intenzitu bolesti, jak je vaše bolest silná. Uveďte své průměrné pocity za poslední 

měsíc a dnes. 

 

Intenzita bolesti aktuálně dnes 

Žádná  _____________________________________________   Nejhorší možná 

 

Intenzita bolesti za poslední měsíc 

Žádná  _____________________________________________  Nejhorší možná 
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9.2 HODNOTY KONSTANT PRO PRAHOVÁNÍ OBRAZU 

 

Číslo probanda Situace A Situace B Situace C 

1 0.45 0.40 0.20 

2 0.45 0.50 0.20 

3 0.30 0.30 0.20 

4 0.20 0.40 0.30 

5 0.30 0.30 0.20 

6 0.30 0.30 0.20 

7 0.30 0.30 0.20 

8 0.20 0.25 0.30 

9 0.30 0.30 0.20 

10 0.30 0.20 0.20 

11 0.30 0.30 0.20 

12 0.20 0.40 0.10 

13 0.30 0.30 0.10 

14 0.30 0.40 0.30 

15 0.20 0.30 0.30 

16 0.40 0.40 0.30 

17 0.15 0.10 0.10 

18 0.23 0.15 0.10 

19 0.15 0.23 0.10 

20 0.23 0.23 0.10 

21 0.05 0.10 0.10 

22 0.20 0.20 0.10 

23 0.10 0.10 0.10 

24 0.15 0.05 0.05 

25 0.20 0.25 0.05 

26 0.15 0.10 0.05 

27 0.15 0.05 0.05 

28 0.10 0.15 0.05 

29 0.10 0.10 0.05 

30 0.15 0.15 0.05 

31 0.25 0.10 0.05 

32 0.10 0.10 0.05 

33 0.10 0.05 0.05 

 

  



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

143 

 

9.3 MATEMATICKÝ VÝPOČET PRAHOVÁNÍ OBRAZU 

Prahování bylo provedeno podle empirického vzorce: 

  

 

M = maxi 
    

   
 
    

    
 , 

 

kde Di je nejmenší vzdálenost i-té oblasti od bodu na aktuální kontuře bránice a Si je obsah 

i-té oblasti v pixelech. Normování hodnotou 256 resp. 256
2
 je pouze pro pohodlnost 

počítání. Maxi značí hledání maxima přes všechny nalezené spojité oblasti. 

Princip vzorce je ten, že jsou zvýhodňovány oblasti blízko zadaného středového bodu, ale 

zároveň s co největší velikostí. 

Adaptivní výpočet prahu (výpočet prahu z maxima malé oblasti okolo středového 

bodu bránice) eliminoval celkové změny jasu obrazu, ovšem lokální změny jasu mohly mít 

za následek velkou krátkodobou (na jeden snímek) změnu prahu a poté detekci příliš velké 

či malé oblasti pro bránici. 

Proto při výpočtu hodnoty prahu rozdílové křivky bylo využito exponenciální 

zapomínání. Principem je, že následující hodnota prahu pro aktuální snímek je spočítána 

pomocí aktuální nalezené hodnoty v obraze a také se započtením hodnoty použité v 

předchozím snímku pomocí: 

 

traktualni=0,3trnalezeny + 0,7trminuly,  

 

kde traktualni je hodnota prahu použita pro prahování aktuálního snímku, trnalezeny je 

hodnota prahu nalezena z aktuálního snímku a trminuly je hodnota prahu v předchozím 

snímku. Toto má za následek pouze pomalé případné změny prahu. 
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9.4 SPEKTRUM SIGNÁLU ROZDÍLOVÉ KŘIVKY PRO VÝPOČET 

DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ  

Z rozdílové křivky byla odečtena střední hodnota (průměr). Střední hodnota je 

první hodnota spektra (hodnota spektra na frekvenci 0 Hz – nulová frekvence značící 

konstantní hodnotu). U signálu s vysokou hodnotou jako na obrázku 23 je pro nás 

nezajímavá vysoká špička ve spektru na frekvenci 0 Hz, proto střední hodnotu odečítáme. 

Spektrum na obrázku je zrcadlové okolo středu, proto jsou hodnoty zajímavé jen do 

poloviny. Maximální hodnota frekvence u spektra byla vzorkovací frekvence signálu. 

Pokud relevantní hodnoty spektra jsou jen do jeho poloviny, znamená to, že spektrum je 

schopné zachytit pouze frekvence do poloviny vzorkovací frekvence signálu (rychlost 

snímání jednotlivých snímků). 

Pokud by byl signál harmonický nebo podobný harmonickému signálu mělo by 

spektrum signálu výraznou špičku na frekvenci odpovídající frekvenci tohoto signálu. 

Dech je signálem většinou podobným harmonickému signálu, a proto pro věrnou 

rekonstrukci tohoto signálu by stačilo relativně malé množství harmonických složek. Toho 

bylo využito při určení frekvence dechové křivky (odpovídající rychlosti dechu) a změny 

střední polohy bránice během dechu (posturální křivky). 

Obrázek 23 - Nahoře – rozdílová křivka, dole – spektrum rozdílové křivky 
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9.5 ANAMNESTICKÁ A ANTROPOMETRICKÁ DATA PROBANDŮ 

SKUPINY 1 

Číslo probanda 

SKUPINA 1 
Nález na MRI 

VAS aktuální 

(mm) 

VAS poslední 

měsíc (mm) 

Frekvence 

bolestí 

Lokalizace 

bolesti 

Doba obtíží 

(roky) 

1 bez nálezu 0 0 0 0 0 

2 bez nálezu 0 0 0 0 0 

3 bez nálezu 0 0 0 0 0 

4 bez nálezu 0 0 0 0 0 

5 bez nálezu 0 0 0 0 0 

6 bez nálezu 0 0 0 0 0 

7 bez nálezu 0 0 0 0 0 

8 bez nálezu 0 0 0 0 0 

9 bez nálezu 0 0 0 0 0 

10 bez nálezu 0 0 0 0 0 

11 bez nálezu 0 0 0 0 0 

12 bez nálezu 0 0 0 0 0 

13 bez nálezu 0 0 0 0 0 

14 bez nálezu 0 0 0 0 0 

15 bez nálezu 0 0 0 0 0 

16 bez nálezu 0 0 0 0 0 

 

 

Číslo probanda 

SKUPINA 1 
Věk probanda 

Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 
BMI 

Obvod dolních 

žeber (cm) 
Výška hrudníku (cm) Výška sterna (cm) 

1 46 170 80 27,68 93 30 23 

2 31 200 96 24 90 36 23 

3 37 168 74 26,22 71 29 20 

4 24 165 60 22 70 29 19 

5 34 180 85 26,2 95 31 22 

6 35 189 94 26,3 94 32 23 

7 37 166 58 21 74 29 21 

8 24 157 59 23,94 71 27 20 

9 56 172 75 25,35 80 30 20 

10 25 169 53 18,56 69 28 20 

11 23 167 50 17,9 70 28 19 

12 24 172 61 20,6 72 29 20 

13 47 168 65 23 70 30 19 

14 25 178 90 28,4 95 31 23 

15 36 175 70 22,8 77 30 23 

16 56 163 73 27,4 74 31 20 
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9.6 ANAMNESTICKÁ A ANTROPOMETRICKÁ DATA PROBANDŮ 

SKUPINY 2 

 
 

    
 
 

Číslo probanda 

SKUPINA 2 
Nález na MRI 

VAS 

aktuální 
(mm) 

VAS 

poslední 
měsíc (mm) 

Frekvence 

bolestí 

Lokalizace 

bolesti 

Doba 

obtíží 
(roky) 

17 
stenóza kanálu, degenerace plotének L4/L5 

a L5/S1 
11 62 2x týdně Cp, Lp 4 

18 protruze disku L2/L3 59 66 kontinuálně Cp, Lp 3 

19 
výhřez L2/L3, stenóza kanálu, degenerace 

všech plotének 
0 10 1-2x ročně Lp 20 

20 degenerace disku L4/L5 a L5/S1 s protruzí 0 24 2x týdně Lp 1 

21 spondylolýza L5/S1, protruze disku L5/S1 71 19 kontinuálně Lp 10 

22 protruze disku L1/L2, L2/L3 9 9 1-2x měsíčně Lp 27 

23 degenerace disku L4/L5 5 1 1-2x ročně Lp 2 

24 stenóza kanálu 51 31 kontinuálně 
Lp, 

Thp 
4 

25 stenóza kanálu 63 71 kontinuálně Cp, Lp 22 

26 degenerace plotének L4/L5 a L5/S1 53 53 kontinuálně Lp 1 

27 
degenerace disku L4/L5, degenerace 

krycích destiček Th11/12 
2 64 1-2x měsíčně Cp,Lp 5 

28 
stenóza kanálu, degenerace krycích 

destiček Th11/12 a Th12/L1 
62 28 1-2x ročně Lp 16 

29 
stenóza kanálu, degenerace plotének L4/L5 

a L5/S1 
22 49 1x měsíčně Cp, Lp 9 

30 
stenóza páteře, degenerace disku L4/L5 s 

protruzí 
66 89 1-2x ročně Lp 7 

31 degenerace disku L4/L5 a L5/S1 s protruzí 0 54 4x měsíčně Cp,Lp 1 

32 
protruze disku L1/L2, L2/L3, stenóza 

kanálu, hypertrofie lig. flava 
20 37 kontinuálně Lp 5 

33 výhřez disku C5/C6 0 77 kontinuálně Cp,Lp 30 
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Číslo 

probanda 

SKUPINA 2 

Věk 

probanda 

Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 
BMI 

Obvod dolních 

žeber (cm) 

Výška 

hrudníku (cm) 

Výška sterna 

(cm) 

17 40 180 106 32,7 109 32 22 

18 43 166 68 24,68 79 28 20 

19 65 172 75 25,3 93 29 23 

20 23 171 64 21,9 70 30 19 

21 53 175 85 27,7 97 27 23 

22 41 178 103 32,5 108 31 23 

23 42 175 64 21 72 30 22 

24 34 160 62 24,2 77 29 18 

25 32 171 64 21,9 72 29 19 

26 33 174 65 21,5 79 31 23 

27 44 173 69 23 73 35 23 

28 34 177 71 22,6 83 30 20 

29 47 181 108 32,9 107 30 23 

30 32 185 92 26,9 94 30 22 

31 42 172 69 23,3 85 31 20 

32 60 180 92 28,4 96 31 23 

33 49 165 70 25,7 80 30 20 
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9.7 FREKVENCE DECHOVÉ A POSTURÁLNÍ KŘIVKY – ČÍSELNÉ 

HODNOTY 

 

Proband 

číslo 

Frekvence dechové křivky 

(Hz)   
Frekvence posturální křivky (Hz) 

  Situace A Situace B   Situace A Situace B   

1 0.095 0.149   0.012 0.012   

2 0.182 0.257   0.025 0.037   

3 0.170 0.174   0.041 0.017   

4 0.257 0.178   0.054 0.046   

5 0.219 0.211   0.091 0.070   

6 0.269 0.426   0.033 0.087   

7 0.232 0.166   0.037 0.017   

8 0.228 0.199   0.054 0.041   

9 0.186 0.157   0.037 0.033   

10 0.199 0.298   0.058 0.116   

11 0.273 0.236   0.033 0.037   

12 0.157 0.186   0.037 0.041   

13 0.186 0.174   0.037 0.041   

14 0.306 0.319   0.037 0.037   

15 0.112 0.542   0.012 0.095   

16 0.277 0.190   0.017 0.054   

17 0.361 0.526   0.072 0.043 

 18 0.138 0.213   0.024 0.050 

 19 0.311 0.587   0.098 0.027   

20 0.250 0.263   0.082 0.069   

21 0.258 0.311   0.027 0.032   

22 0.324 0.396   0.061 0.032   

23 0.231 0.205   0.050 0.029   

24 0.220 0.685   0.035 0.040   

25 0.380 0.369   0.043 0.027   

26 0.228 0.220   0.027 0.037   

27 0.239 0.324   0.043 0.074   

28 0.276 0.473   0.032 0.050   

29 0.340 0.398   0.082 0.032   

30 0.239 0.406   0.043 0.035   

31 0.263 0.406   0.056 0.029   

32 0.266 0.316   0.035 0.056   

33 0.189 0.308   0.040 0.032   
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.8 AMPLITUDA DECHOVÉ A POSTURÁLNÍ KŘIVKY A JEJICH 

POMĚR – ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband  
Amplituda dechové 

křivky  

Amplituda posturální 

křivky  
Poměr amplitud 

 číslo Situace A Situace B   Situace A Situace B   Situace A Situace B 

1 0.122 0.093 

 

0.024 0.012 

 

0.198 0.131 

2 0.139 0.125 

 

0.023 0.043 

 

0.169 0.341 

3 0.051 0.096 

 

0.030 0.028 

 

0.593 0.295 

4 0.123 0.180 

 

0.008 0.079 

 

0.068 0.442 

5 0.069 0.053 

 

0.016 0.023 

 

0.239 0.429 

6 0.069 0.096 

 

0.052 0.031 

 

0.749 0.326 

7 0.055 0.140 

 

0.030 0.039 

 

0.548 0.281 

8 0.046 0.064 

 

0.016 0.010 

 

0.338 0.159 

9 0.144 0.174 

 

0.067 0.017 

 

0.463 0.098 

10 0.107 0.059 

 

0.039 0.016 

 

0.361 0.264 

11 0.079 0.038 

 

0.012 0.200 

 

0.148 5.324 

12 0.047 0.058 

 

0.009 0.023 

 

0.185 0.388 

13 0.133 0.138 

 

0.032 0.064 

 

0.240 0.459 

14 0.037 0.055 

 

0.009 0.021 

 

0.257 0.387 

15 0.179 0.030 

 

0.025 0.048 

 

0.141 1.594 

16 0.121 0.122 

 

0.011 0.026 

 

0.088 0.216 

17 0.012 0.009 

 

0.004 0.011 

 

0.303 1.174 

18 0.047 0.025 

 

0.020 0.052 

 

0.431 2.100 

19 0.023 0.005 

 

0.011 0.022 

 

0.482 4.860 

20 0.040 0.017 

 

0.020 0.037 

 

0.495 2.167 

21 0.032 0.011 

 

0.006 0.012 

 

0.181 1.076 

22 0.029 0.022 

 

0.005 0.019 

 

0.167 0.842 

23 0.060 0.063 

 

0.020 0.026 

 

0.332 0.422 

24 0.030 0.004 

 

0.005 0.024 

 

0.157 6.598 

25 0.027 0.010 

 

0.003 0.008 

 

0.113 0.796 

26 0.063 0.132 

 

0.020 0.058 

 

0.309 0.437 

27 0.042 0.006 

 

0.024 0.016 

 

0.579 2.627 

28 0.030 0.009 

 

0.004 0.012 

 

0.124 1.278 

29 0.017 0.012 

 

0.014 0.038 

 

0.849 3.295 

30 0.031 0.015 

 

0.005 0.006 

 

0.150 0.379 

31 0.027 0.015 

 

0.003 0.011 

 

0.114 0.692 

32 0.027 0.015 

 

0.012 0.012 

 

0.455 0.829 

33 0.071 0.042 

 

0.008 0.009 

 

0.114 0.206 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.9 PROCENTO ENERGIE NESENÉ 3 NEJVYŠŠÍMI SPEKTRÁLNÍMI 

ČARAMI – ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband Energie 3 nejvyšších spektrálních čar (%) 

číslo Situace A Situace B   

1 55.745 51.378   

2 53.451 43.548   

3 45.752 54.732   

4 49.425 41.553   

5 48.005 42.699   

6 48.686 42.203   

7 29.298 53.278   

8 37.169 46.865   

9 51.759 56.732   

10 39.013 41.987   

11 42.758 41.982   

12 39.134 42.361   

13 47.338 41.987   

14 47.067 43.727   

15 59.612 15.466   

16 53.289 43.830   

17 21.420 22.050   

18 37.875 30.583   

19 19.833 36.607   

20 20.869 28.842   

21 28.815 17.594   

22 35.779 25.326   

23 33.626 26.734   

24 33.914 23.715   

25 35.184 21.425   

26 28.710 36.629   

27 26.584 20.471   

28 26.621 16.261   

29 20.118 26.194   

30 32.412 21.205   

31 32.426 20.766   

32 31.247 21.093   

33 39.374 30.107   
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.10 SMĚRODATNÁ ODCHYLKA, ŠIKMOST, ŠPIČATOST – ČÍSELNÉ 

HODNOTY 

 

Proband Směrodatná odchylka Šikmost 
  

Špičatost   

číslo 
Situace 

A 

Situace 

B 

Situace 

C 

Situace 

A 

Situace 

B 
  

Situace 

A 

Situace 

B 

1 0.090 0.070 0.019 0.116 -0.319 

 

1.464 1.674 

2 0.103 0.098 0.021 -0.252 -0.328 

 

1.607 1.781 

3 0.045 0.073 0.015 -0.401 -0.087 

 

2.408 1.792 

4 0.091 0.163 0.013 0.185 0.282 

 

1.623 1.519 

5 0.051 0.041 0.005 0.222 0.009 

 

1.866 1.679 

6 0.058 0.077 0.014 0.056 -0.080 

 

2.251 1.690 

7 0.056 0.103 0.011 -1.524 0.153 

 

4.674 1.570 

8 0.038 0.050 0.000 -1.155 -0.452 

 

3.788 1.686 

9 0.116 0.129 0.011 -0.080 0.156 

 

1.620 1.524 

10 0.086 0.044 0.008 0.864 -0.296 

 

2.947 1.762 

11 0.059 0.142 0.023 -0.419 -0.100 

 

1.869 1.543 

12 0.037 0.046 0.013 -0.421 0.030 

 

2.059 1.812 

13 0.104 0.113 0.009 -0.497 -0.645 

 

1.962 2.199 

14 0.030 0.044 0.011 -0.066 -0.575 

 

1.867 2.801 

15 0.130 0.068 0.005 0.343 1.843 

 

1.741 6.322 

16 0.090 0.099 0.019 -0.216 0.273 

 

1.660 1.649 

17 0.016 0.011 0.020 -0.641 -1.023 

 

2.269 3.239 

18 0.042 0.044 0.005 -0.615 0.574 

 

2.050 2.610 

19 0.026 0.019 0.005 -0.565 -1.674 

 

2.213 7.656 

20 0.040 0.037 0.027 -0.576 -0.285 

 

2.261 2.405 

21 0.029 0.025 0.002 -1.261 -1.028 

 

3.467 2.938 

22 0.024 0.024 0.035 -0.595 -1.121 

 

2.124 4.042 

23 0.054 0.061 0.020 -0.313 0.476 

 

1.923 2.442 

24 0.026 0.022 0.005 -0.714 -0.935 

 

2.038 3.647 

25 0.020 0.011 0.006 -0.560 -1.118 

 

2.288 3.402 

26 0.055 0.109 0.070 -0.832 -0.068 

 

2.525 2.000 

27 0.044 0.020 0.025 -1.049 -0.152 

 

3.050 2.093 

28 0.026 0.016 0.035 -0.413 -0.432 

 

1.903 3.032 

29 0.021 0.031 0.013 -1.036 -1.237 

 

3.577 4.177 

30 0.023 0.014 0.005 -0.648 -0.975 

 

2.255 2.701 

31 0.021 0.020 0.025 -0.760 0.484 

 

2.251 3.059 

32 0.025 0.017 0.004 -0.517 -0.602 

 

2.645 2.388 

33 0.053 0.036 0.004 -0.494 -0.525 

 

1.705 2.000 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.11 SMĚRNICE BRÁNICE– ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband 
Směrnice v horní poloze 

(°)   
Směrnice v dolní poloze (°) 

číslo Situace A Situace B   Situace A Situace B Situace C 

1 10.244 5.156 

 

21.839 13.931 21.981 

2 -1.722 9.154 

 

9.357 6.368 8.674 

3 18.633 7.451 

 

26.813 28.361 27.811 

4 3.583 10.140 

 

14.940 26.108 23.974 

5 10.342 4.521 

 

21.174 14.382 26.291 

6 -1.806 0.752 

 

-4.982 14.325 17.645 

7 7.582 2.561 

 

15.457 18.783 30.053 

8 1.106 10.318 

 

21.996 23.717 19.329 

9 15.507 10.513 

 

30.150 29.116 23.323 

10 19.988 13.931 

 

26.919 25.857 32.220 

11 22.121 23.523 

 

36.273 44.736 43.086 

12 18.859 27.242 

 

25.747 31.698 40.513 

13 14.118 17.047 

 

30.485 29.779 34.177 

14 10.211 12.040 

 

17.391 23.341 22.533 

15 4.080 4.850 

 

29.948 37.352 30.098 

16 7.479 8.151 

 

24.518 28.079 29.601 

17 13.782 14.637 

 

14.066 22.515 30.552 

18 -1.927 8.562 

 

7.739 15.335 20.131 

19 5.344 9.875 

 

13.199 14.753 18.413 

20 4.145 11.029 

 

20.355 24.055 29.585 

21 10.154 16.784 

 

17.681 19.838 18.620 

22 3.210 13.602 

 

17.304 18.505 27.734 

23 6.147 6.692 

 

13.709 15.747 21.497 

24 4.822 8.468 

 

7.331 9.050 26.486 

25 5.021 13.134 

 

10.194 14.173 13.672 

26 16.914 17.200 

 

26.253 32.160 33.981 

27 2.839 9.290 

 

10.831 15.017 17.832 

28 2.290 9.160 

 

8.078 14.114 11.849 

29 13.305 14.713 

 

13.803 20.175 15.662 

30 7.567 15.229 

 

17.219 23.156 14.607 

31 13.905 19.035 

 

25.199 21.171 27.636 

32 5.463 7.895 

 

12.479 13.666 18.417 

33 2.363 9.510 

 

18.821 9.203 21.219 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.12 REFERENČNÍ DIFERENCE 1 – ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband Referenční diference 1 (mm)       

číslo Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 Bod 5 Bod 6 

1 31.878 43.778 48.683 55.876 59.585 67.747 

2 30.151 38.760 44.941 51.679 54.389 55.595 

3 12.372 21.740 28.044 33.659 31.619 32.330 

4 23.804 27.752 35.134 36.492 41.735 55.449 

5 17.911 17.582 34.129 48.001 48.769 49.018 

6 38.954 38.247 38.643 37.549 32.062 32.543 

7 13.483 22.350 28.303 31.965 33.045 28.790 

8 6.227 12.310 25.977 38.123 46.381 54.528 

9 28.367 39.829 52.771 52.567 49.905 46.966 

10 25.535 33.707 37.477 38.981 38.385 36.434 

11 11.728 20.575 29.384 33.433 39.919 42.128 

12 6.550 13.290 19.644 25.467 28.853 35.228 

13 32.407 37.930 48.139 56.473 59.590 63.965 

14 12.785 14.816 18.689 20.756 26.434 37.248 

15 23.741 41.862 59.653 76.206 82.731 94.045 

16 20.315 30.500 46.390 55.857 57.279 62.305 

17 19.665 16.646 14.654 20.635 22.511 26.755 

18 6.471 10.601 22.069 27.427 27.894 35.883 

19 2.676 5.767 17.680 23.432 25.407 27.191 

20 3.132 13.928 22.597 30.695 33.686 32.428 

21 7.048 7.728 12.660 22.878 27.514 26.637 

22 -2.202 5.314 16.456 35.590 38.625 42.653 

23 12.841 19.167 24.716 28.283 30.655 26.332 

24 1.642 6.502 12.141 14.415 13.033 21.215 

25 6.944 9.836 10.733 15.698 14.354 21.280 

26 21.212 26.933 32.127 36.404 36.189 41.399 

27 13.151 14.741 20.856 25.463 29.134 22.848 

28 5.427 8.028 11.965 18.541 21.412 26.892 

29 14.320 16.845 15.270 23.939 28.688 28.477 

30 2.712 5.879 11.548 23.045 29.745 27.997 

31 3.790 11.300 19.414 26.287 28.435 28.765 

32 10.718 14.222 20.124 24.985 28.027 29.790 

33 -8.895 10.895 22.480 35.324 43.199 39.865 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.13 REFERENČNÍ DIFERENCE 2 – ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband Referenční diference 2 (mm)       

číslo Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 Bod 5 Bod 6 

1 18.978 29.338 36.907 42.091 45.914 43.570 

2 48.149 56.073 51.016 46.685 42.313 44.801 

3 16.746 29.914 45.488 61.429 66.107 71.636 

4 34.756 49.830 68.335 71.109 69.165 70.873 

5 9.591 9.217 20.037 30.357 37.612 37.937 

6 26.045 36.752 47.133 60.620 68.229 72.630 

7 15.755 26.845 35.938 46.589 49.119 52.744 

8 6.709 16.394 26.234 30.267 31.966 36.739 

9 26.957 39.960 54.295 58.055 62.505 61.391 

10 11.326 13.061 23.092 29.923 33.020 41.870 

11 30.524 42.834 55.519 63.161 73.210 72.468 

12 21.553 23.055 25.385 27.845 30.016 27.149 

13 33.570 43.888 55.683 59.156 57.308 60.846 

14 20.272 21.359 32.582 38.467 46.967 51.317 

15 13.742 28.935 51.438 67.901 83.829 95.049 

16 18.379 37.682 50.297 61.295 62.978 63.399 

17 -0.687 0.293 12.381 21.978 20.922 22.936 

18 11.039 22.735 31.910 33.971 35.153 26.359 

19 8.574 21.148 25.470 29.325 29.348 23.045 

20 11.111 13.086 20.998 26.335 28.480 29.303 

21 13.750 16.000 15.858 19.109 21.316 27.404 

22 13.683 19.997 29.238 36.944 35.840 35.191 

23 17.571 23.073 34.122 37.689 35.545 37.398 

24 5.841 12.007 13.896 16.210 18.118 24.461 

25 0.782 4.975 6.212 10.101 10.146 10.333 

26 29.814 53.282 63.212 71.067 73.780 74.028 

27 6.471 9.299 9.295 11.827 14.932 18.698 

28 7.908 11.309 14.259 16.866 23.239 31.755 

29 18.016 22.140 24.640 32.555 36.721 31.308 

30 0.902 5.322 10.746 12.880 14.004 17.209 

31 17.129 17.083 16.806 20.217 19.109 12.510 

32 14.828 8.538 13.260 14.853 15.573 15.056 

33 14.462 16.813 18.985 18.983 21.022 16.617 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.14 REFERENČNÍ DIFERENCE 3 – ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband Referenční diference 3 (mm)       

číslo Bod 1 Bod 2 Bod 3 Bod 4 Bod 5 Bod 6 

1 11.373 13.687 15.260 15.268 16.485 18.906 

2 1.365 10.413 12.249 13.208 13.775 10.669 

3 4.149 3.243 7.922 13.070 13.793 20.300 

4 15.614 6.597 4.497 1.529 0.579 -2.591 

5 -1.268 1.157 -0.201 2.159 1.602 -0.953 

6 12.407 6.976 10.377 9.223 9.694 10.744 

7 2.008 3.104 13.264 10.666 10.107 6.742 

8 0.020 -2.839 -0.946 -0.017 0.292 -1.005 

9 8.890 7.837 7.880 5.835 3.631 6.111 

10 -2.149 3.688 6.820 7.652 7.143 1.556 

11 0.676 8.637 16.272 17.688 21.665 24.577 

12 5.633 5.568 6.605 8.813 7.062 11.993 

13 3.053 3.741 7.634 5.101 1.953 -4.830 

14 13.923 9.242 8.574 9.967 8.618 16.990 

15 -2.432 -0.367 2.092 5.400 4.430 4.446 

16 8.935 9.504 7.676 11.376 10.747 2.896 

17 -3.259 -0.421 16.579 21.494 32.146 32.104 

18 -1.122 1.395 3.449 7.040 7.385 4.011 

19 -4.951 2.502 7.080 6.176 5.403 0.342 

20 4.840 10.050 13.517 12.338 16.118 12.358 

21 1.333 1.744 2.633 7.050 6.143 13.768 

22 -1.953 12.225 21.329 28.256 25.647 19.110 

23 1.960 5.706 6.907 5.914 8.533 1.071 

24 3.365 1.786 4.351 4.317 5.508 1.186 

25 -4.591 -0.022 3.810 3.517 4.446 8.276 

26 23.193 34.191 41.366 44.241 46.147 42.757 

27 -1.678 15.326 25.108 34.241 38.223 41.772 

28 13.617 15.861 19.166 20.313 25.117 29.661 

29 -6.817 -9.515 1.759 18.505 24.126 19.277 

30 0.095 3.402 3.314 3.255 2.627 4.409 

31 -12.244 2.346 15.365 22.760 27.963 31.918 

32 -3.119 -3.422 2.291 8.770 16.737 16.890 

33 1.500 3.569 5.109 4.949 4.360 2.242 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.15 VENTRODORZÁLNÍ POMĚR POHYBU V REFERENČNÍCH 

DIFERENCÍCH – ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband Ventrodorzální poměr pohybu v referenčních diferencích 

číslo RD1 RD2 RD3 

1 0.594 0.540 0.708 

2 0.627 1.196 0.482 

3 0.533 0.339 0.217 

4 0.531 0.604 -11.035 

5 0.363 0.249 -0.171 

6 1.195 0.446 0.948 

7 0.580 0.418 0.303 

8 0.184 0.336 3.954 

9 0.704 0.540 1.717 

10 0.792 0.326 0.177 

11 0.394 0.504 0.201 

12 0.310 0.780 0.588 

13 0.569 0.656 -2.361 

14 0.433 0.424 0.905 

15 0.371 0.239 -0.315 

16 0.425 0.444 1.351 

17 0.737 -0.009 -0.057 

18 0.268 0.549 0.024 

19 0.161 0.567 -0.426 

20 0.258 0.419 0.523 

21 0.273 0.611 0.155 

22 0.038 0.474 0.230 

23 0.562 0.557 0.798 

24 0.238 0.419 0.769 

25 0.471 0.281 -0.363 

26 0.621 0.562 0.645 

27 0.537 0.469 0.171 

28 0.279 0.349 0.538 

29 0.545 0.590 -0.376 

30 0.149 0.199 0.497 

31 0.264 1.082 -0.165 

32 0.431 0.763 -0.195 

33 0.024 0.831 0.768 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.16 ROZDÍLOVÉ PLOCHY – ČÍSELNÉ HODNOTY 

 

Proband 
Rozdílová plocha 

(mm
2
) 

  

číslo Situace A Situace B Situace C 

1 6570.2 5422.6 1858.0 

2 6559.0 5916.0 1373.9 

3 3319.7 5781.4 1628.1 

4 4643.1 7860.0 777.6 

5 5523.5 3699.2 327.1 

6 5615.1 8551.6 1428.1 

7 3329.0 4241.2 895.3 

8 3330.9 3138.4 0.0 

9 6188.9 7317.9 854.2 

10 4043.1 2372.0 753.3 

11 3037.5 6964.6 1792.6 

12 2211.3 3205.7 512.2 

13 4970.2 6144.1 788.8 

14 3054.3 4699.2 917.8 

15 8316.1 8327.3 226.2 

16 5802.0 6325.4 1213.1 

17 2443.9 1660.7 2368.6 

18 3186.8 4381.9 581.4 

19 3130.3 4344.2 812.9 

20 2427.8 2255.5 1577.3 

21 2877.3 2731.9 231.5 

22 3192.2 4651.2 4644.1 

23 3049.5 3894.7 877.5 

24 1378.1 1792.6 390.3 

25 1660.7 915.1 339.1 

26 3822.0 8225.4 5305.1 

27 3054.9 1510.0 3935.1 

28 2102.1 1862.6 3006.5 

29 2886.3 4391.0 1712.1 

30 2443.9 1426.5 565.2 

31 1746.8 2624.3 2495.1 

32 2963.4 1760.3 449.5 

33 3372.5 2955.3 535.6 
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9.17 VZDÁLENOST BODU B6 OD MARKERU NA ZÁDECH – ČÍSELNÉ 

HODNOTY 

 

Proband Vzdálenost bodu B6 od markeru 

číslo Situace A Situace B Situace C 

1 0.433 0.288 0.484 

2 -0.113 -0.027 -0.086 

3 0.143 0.168 0.197 

4 0.127 0.332 0.283 

5 0.274 0.129 0.449 

6 0.031 0.259 0.414 

7 0.106 0.241 0.411 

8 0.219 0.249 0.293 

9 0.615 0.460 0.390 

10 0.352 0.134 0.335 

11 0.154 0.433 0.332 

12 0.234 0.340 0.586 

13 0.360 0.321 0.373 

14 -0.113 0.026 0.122 

15 0.443 0.416 0.243 

16 0.129 0.191 0.177 

17 -0.283 -0.268 0.009 

18 -0.510 -0.271 -0.144 

19 -0.343 -0.194 -0.126 

20 -0.496 -0.365 -0.046 

21 -0.409 -0.261 -0.170 

22 -0.466 -0.390 -0.340 

23 -0.285 -0.202 -0.054 

24 -0.613 -0.473 -0.081 

25 -0.509 -0.510 -0.255 

26 -0.297 -0.018 -0.034 

27 -0.303 -0.190 -0.044 

28 -0.517 -0.239 -0.358 

29 -0.405 -0.344 -0.161 

30 -0.313 -0.250 -0.141 

31 -0.375 -0.311 -0.058 

32 -0.477 -0.435 -0.216 

33 -0.212 -0.269 -0.021 
Pozn. Outlayers (červeně) 
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9.18 ROZDÍLOVÁ, DECHOVÁ A POSTURÁLNÍ KŘIVKA 

 

Číslo probanda: 

 

1   Situace A          Situace B 

  

2 

 

3 
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4 

 

5 

 

6 

 

7 
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8 

  

9 

  

10 

  

11 

  

12 
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14 
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22 

 

23 
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26 
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29 

 

30 

 

31 
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9.19 ROZDÍLOVÉ PLOCHY 

 

1     2       3 

  

4         5       6  

 

7     8      9 
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10         11     12 

 

13      14      15 

 

16     17        18  

 

  



Disertační práce                                                                                        Tomáš Rychnovský 

170 

 

19    20         21 

 

22       23          24  

 

25       26           27 
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28                29                30 

 

31               32                33 

 

 


