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Abstrakt:  

Teoretická část práce poskytuje teoretické informace o nemoci cystická fibróza                       

a přehled o anatomii a fyziologii respiračního ústrojí. Jelikoţ je práce zaměřena spíše na 

část praktickou, popisuje dále fyziologii zátěţe a techniky respirační fyzioterapie.Cílem 

práce je zjištění, jaký má vliv specifický tréninkový program na dechové funkce 

vybraných jedinců s cystickou fibrózou, kteří mají různý stupeň obstrukční ventilační 

poruchy. Program zahrnuje aerobní cvičení na bicyklových trenaţérech v kombinaci 

s respirační fyzioterapií. Výsledky spirometrických vyšetření ukázaly, ţe u všech 
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ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

 

Title of the dissertation: 

The influence of aerobic training and respiratory physiotherapy upon pulmonary 

functions of the patients with Cystic Fibrosis 

 

Summary: 

The theoretical part of the dissertation covers the theoretical information about 

Cystic Fibrosis and an overview of anatomy and physiology of respiratory mechanism. 

Since the dissertation is rather aimed at the practical work, it further describes exercise 

physiology and the techniques of respiratory physiotherapy. The purpose of the 

dissertation is to find out the effect of a specific training scheme upon respiratory 

functions in selected individuals with Cystic Fibrosis, who are diagnosed with different 

levels of obstructive ventilatory defect. The training scheme includes an aerobic 

exercise on bicycle ergometers in combination with respiratory physiotherapy. The 

spirometry test results have shown that the respiratory functions in all pacients have 

improved. 
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I. Úvod 

 

Cystická fibróza je geneticky podmíněné onemocnění, které je i dnes, v době 

vyspělé medicíny, stále nevyléčitelné. Podstatou onemocnění je porucha funkce 

exokrinních ţláz, které produkují nadměrně vazký sekret. Nemoc se projevuje různým 

stupněm závaţnosti a v těle postihuje mnoho orgánů, zejména však trávicí a dýchací 

systém. 

Cílem dostupné léčby je především zmírnění obtíţí tohoto onemocnění. Pacienti                  

s cystickou fibrózou podstupují kaţdodenní intenzivní léčbu, kde má nezastupitelnou 

roli respirační fyzioterapie a pohybová aktivita. 

Záměrem mé práce je zjistit vliv specifického tréninkového programu na funkce 

plic u vybraných pacientů s cystickou fibrózou. Program zahrnuje aerobní cvičení na 

bicyklových trenaţérech v kombinaci s respirační fyzioterapií zaměřenou především na 

hygienu dýchacích cest, zlepšení mobility hrudníku a posílení dýchacích svalů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

II. TEORETICKÁ ČÁST  

 

1 Anatomie hrudníku 

 Hrudník se skládá z dvanácti hrudních obratlů, dvanácti párů ţeber a sterna. 

Rozlišujeme ţebra pravá, nepravá a volná. Prvních sedm párů ţeber (pravých) je 

skloubeno se sternem, další tři páry (nepravé) jsou skloubeny s chrupavkami 

předcházejících ţeber a poslední dvě ţebra (volná) končí ve svalovině břišní stěny. 

Sternum se nachází na přední straně hrudníku. Na sternu rozeznáváme tři části. První 

širší kraniální část se nazývá manubrium sterni, které je kloubně spojeno s klavikulou. 

Kaudálně se napojuje podlouhlé corpus sterni, které končí jako processus xiphoideus. 

Kostra hrudníku má ventrodorzální oploštění a boční vyklenutí způsobené svěšenými 

ţebry. Tento tzv. asthenický tvar se vyvíjí aţ po narození vlivem vzpřímeného drţení 

těla. (viz. obr. 1)  

 

2 Anatomie plic  

 Plíce se povaţují za funkční jednotku respiračního systému. Mají kuţelovitý tvar             

s otupeným vrcholem a jsou šedorůţově zbarvené s houbovitou konzistencí.                  

U novorozence jsou plíce růţové, avšak postupně s věkem šednou. Příčinou je 

vdechovaný prach a částečky sazí. Plíce jsou uloţeny v hrudním koši, v pravé a levé 

pleurální dutině, kterou vystýlá pohrudnice (pleura parietalis). Ta přechází jako 

poplicnice (pleura visceralis), která je pevně srostlá s povrchem plíce. Mezi poplicnicí       

a pohrudnicí je malé mnoţství transsudátu, který minimalizuje tření mezi blanami. Obě 

plíce jsou rozděleny na laloky plicní (lobi pulmonis) zřetelnými mezilalokovými 

rýhami. Levá plíce je rozdělena do dvou laloků, pravá plíce do tří. (viz. obr. 2) 

 Důleţitou vlastností pro dýchání je elasticita, smrštivost a pruţnost parenchymu 

plic. Vlivem negativního nitrohrudního tlaku jsou tak plíce neustále rozepjaté a vyplňují 

celý prostor hrudní dutiny. Největší plochu v organismu, která je v přímém kontaktu se 

zevním prostředím, tvoří plicní alveoly. Alveoly jsou duté tenkostěnné útvary v plicích, 

ve kterých probíhá difúze dýchacích plynů. 

 

3 Fyziologie respiračního systému   

 Dýchací soustava zajišťuje výměnu dýchacích plynů mezi atmosférou a buňkami 

jednotlivých tkání. Kyslík se přenáší z okolní atmosféry k buňkám, kde se vyuţívá 
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k oxidaci ţivin a uvolnění energie. Vzniká oxid uhličitý, a ten se odvádí z tkání do 

ovzduší. 

 Dýchací ústrojí se skládá z dutiny nosní, nasopharygu, laryngu, trachey, bronchů 

a plic. Trachea, bronchy aţ po terminální bronchioly slouţí k vedení vzduchu do 

plicních alveolů (viz. obr. 3). V alveolech dochází k zvlhčení vzduchu, jeho zahřátí              

a odstranění škodlivých látek. Bronchy se větví jako strom, kdy z jednoho kmene 

bronchu postupně vznikne přibliţně jeden milión terminálních bronchiolů. Stěnu 

bronchů tvoří víceřadý cylindrický epitel s řasinkami, které svým kmitáním transportují 

bronchiální sekret do laryngu. Epitel bronchů se směrem do plic ztenčuje. 

V bronchiolech je stěna tvořena hladkou svalovinou. Na terminální bronchioly navazují 

tenkostěnné trubičky a sklípkové váčky, na které nasedají plícní alveoly, kde probíhá 

vlastní výměna plynů mezi vzduchem a krví v sítích krevních kapilár. Stěna alveolů je 

tvořena pneumocyty I. typu, které pokrývají 90-95% jejich povrchu. Zbylých 5-10% 

tvoří pneumocyty II. typu, které produkují plicní surfaktnat jako jeden z obranných 

mechanismů plic. Surfaktant má baktericidní účinky a zabraňuje kolapsu alveolů tím, ţe 

má schopnost sniţovat povrchové napětí.   

 Procesy, které umoţňují výměnu plynů mezi plicními alveoly a zevním 

prostředím, nazýváme respirací. Respirace je jediný autonomní mechanismus, který je 

částečně ovládán vůlí člověka. Zahrnuje ventilaci, difúzi, perfúzi a kontrolu dýchání.  

  Ventilace udrţuje relativně stálé sloţení alveolárního vzduchu. Na ventilaci se 

aktivně podílí inspirační svaly. Při vdechu je zapotřebí, aby se kontrakcí dýchacích 

svalů rozšířila dutina hrudní. Kontrakcí bránice, hlavního inspiračního svalu, se hrudník 

rozšíří do délky a okraje dolních ţeber se zvednou. Meziţeberní svaly při vdechu ţebra 

zvedají a mírně otáčejí v ose úponu na obratlích. Při zvětšení hrudníku v něm dochází           

k podtlaku, jelikoţ na svůj objem obsahuje malé mnoţství vzduchu. Jelikoţ jsou plíce 

elastické a komunikují přes dýchací cesty s okolní atmosférou, je vzduch nasáván ve 

směru tlakového gradientu do plic. Výdech probíhá pasivně, avšak při zvýšené tělesné 

zátěţi je aktivní. Ventilace lze vyjádřit fyziologickými plicními objemy (viz. tab. 1,  

obr. 4). 
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Tabulka 1 – Fyziologické plicní objemy 

Vt                               

(dechový objem) 

objem vzduchu, který se v plicích vymění jedním klidovým 

dechem (cca 0.5 litrů). Z toho se ovšem dostává pouze 350 ml 

do alveolů a zbytek zůstává v dýchacích cestách, coţ 

označujeme jako anatomický mrtvý prostor 

ERV                            

(expirační rezervní objem) 

objem vzduchu, který můţe člověk po klidném výdechu znovu 

vydechnout (cca 1.5 litrů) 

RV                          

(reziduální objem) 

objem vzduchu, který zůstává po maximálním výdechu v plicích      

(cca 1.5 litrů) 

IRV                          

(inspirační rezervní 

objem) 

objem vzduchu, který můţe člověk vdechnout po klidném 

nádechu (cca 3 litry)  

VC                                

(vitální kapacita plic) 

objem vzduchu vydechnutý s maximálním úsilím po 

předchozím maximálním nádechu                                                                        

(VC = Vt + IRV + ERV, cca 5 litrů) 

FRC                              

(funkční reziduální 

kapacita) 

objem vzduchu, který zůstává v plicích po běţném výdech           

(FRC = ERV + RV, cca 3 litry) 

TLC                              

(celková kapacita plic) 

objem vzduchu v plicích po maximálním nádechu                           

(TLC = VC + RV, cca 6.5 litrů) 

 

 Plicní difúze je výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi alveolárním vzduchem  

a krví přes alveolokapilární membránu dle tlakového gradientu. Kyslík difunduje                   

z alveolů do plicních kapilár, kde se váţe na hemoglobin.   

 Plicní perfúze zajišťuje přítok odkysličené krve do plicních kapilár a odtok 

okysličené krve do plicních ţil a levého srdce. Poměr perfúze a ventilace je důleţitým 

ukazatelem efektivity dýchání. 

 Regulační mechanismy dýchání zajišťují soulad mezi metabolickými potřebami 

organismu a ventilací plic. Dechové centrum se nachází v  prodlouţené míše                   

a nejvýznamnější vliv na jeho činnost má stav acidobazické rovnováhy. Dýchání 

ovlivňují i obranné reflexy, jako je kašel a kýchání, které chrání před poškozením 

dýchacích cest a podílí se na jejich průchodnosti. 

 Podle toho, zda převaţuje činnost meziţeberních svalů nebo bránice, 

rozeznáváme hrudní a břišní typ dýchání. Za normální dýchání povaţujeme dýchání 

smíšené, kdy se uplatňují oba typy. 
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Tabulka 2 - Přehled dýchacích svalů 

SVALY 

NÁDECH VÝDECH 

V 

KLIDU 

PŘI 

ZÁTĚŢI 

V 

KLIDU 

PŘI 

ZÁTĚŢI 

diaphragma hlavní hlavní - pomocný 

mm. intercostales externi hlavní hlavní - pomocné 

mm. intercostales interni - - - hlavní 

mm. intercostales intimi - - - hlavní 

m. serratus anterior - pomocný - pomocný 

mm. scaleni pomocné hlavní - pomocné 

m. sternocleidomastoideus pomocný pomocný - - 

m. pectoralis major et minor - pomocné - pomocné 

m. subclavius - pomocný - - 

m. serratus posterior superior pomocný pomocný - - 

m. serratus posterior inferior - - - pomocný 

mm. levatores costarum - pomocný - - 

m. transversus thoracicus - - - pomocný 

m. rectus abdominis - - - hlavní 

m. transversus abdominis - - - hlavní 

m. obliquus abdominis ext., 

int. 

- - - hlavní 

m. quadratus lumborum - - - pomocný 

 

4 Fyziologie zátěţe 

 Pohybová  činnost  navozuje  změny  především  v  nervosvalovém                            

a kardiorespiračním systému. Při zátěţi dochází ke zvýšené výměně dýchacích plynů. Je 

potřeba dodat dostatek kyslíku a zároveň i rychle odvést oxid uhličitý z organismu. Na 

výměně plynů se podílí dýchací i oběhový systém.  

 Dlouhodobým tréninkem dochází k tzv. adaptačním změnám, kdy největší 

změny přináší trénink vytrvalostní. Trénink navozuje především posílení dýchacích 

svalů, srdce, zvýšení tonu veškerého svalstva a zdokonalení krevního oběhu.  

 Zvýšené poţadavky na srdečně-cévní činnost se projevují hypertrofií levé 

srdeční komory a její dilatací. Stěny i dutiny srdce vytrvalců se zvětšují rovnoměrně, 
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coţ umoţňuje vyšší aerobní výkon. Cvičením se sniţuje krevní tlak a zvyšuje se 

mnoţství hemoglobinu.   

 U tréninku vytrvalostního charakteru s převahou izotonické kontrakce je levá 

komora srdeční zatěţována velkým objemem krve, který musí srdce přečerpat, aby se 

zásobily krví všechny orgány. V klidu a při zátěţi se přerozděluje rozdílný minutový 

srdeční výdej. Při zátěţi je ve svalech více krve a mozek dostává menší procento 

minutového výdeje, coţ je ale stále více neţ v klidu. Naopak v ledvinách a trávicím 

traktu je pokles průtoku krve, coţ můţe mít na organismus negativní zdravotní dopad.  

 „Při pohybové činnosti se mění mechanika dýchání. U netrénovaného jednice se 

bránice v klidových podmínkách podílí na plicní ventilaci 30-40%, u trénovaného 50-

60%. Při tělesné práci se podíl bráničního dýchání zvyšuje. Při stupňované zátěži se 

pozoruje přesun dýchání do inspirační polohy, tzn. do inspiračního rezervního objemu. 

Do určité dechové frekvence (asi kolem 40 dechů za minutu) se nemusí používat 

výdechové svalstvo.“1
 

 Při zátěţi dochází k zvýšení ventilace, avšak arteriální parciální tlaky kyslíku, 

oxidu uhličitého i pH zůstávají téměř stejné. Spotřeba kyslíku a produkce oxidu 

uhličitého stoupá aţ 20x. Mohou za to pravděpodobně impulzy z mozkové kůry                    

a hypotalamu do center v mozkovém kmeni. Nejen aktivní činnost vede k zvýšení 

ventilace, ale i pasivní pohyby končetin. Z toho vyplývá, ţe zde hrají úlohu                            

i proprioreceptory. 

 Trénovaný jedinec má na rozdíl od netrénovaného lepší mechaniku dýchání, 

lepší plicní difúzi, niţší dechovou frekvenci při zatíţení, vyšší maximální dechový 

objem i vyšší vitální kapacitu. Pozorujeme u něj vyšší maximální aerobní výkon             

a anaerobní práh při vyšší intenzitě zatíţení a vyšší spotřebě kyslíku. 

 Svaly a šlachy se postupně přizpůsobují zatíţení tím, ţe se ve svalových 

vláknech zvýší obsah mitochondrií, a tím ţe jsou obklopena větším počtem krevních 

kapilár. Při vytrvalostním tréninku se sniţuje podíl rychlých glykolytických vláken. Pro 

svaly jsou důleţité energetické zásoby (ATP, CP), které se musí v průběhu zátěţe 

obnovovat. Pro různé typy zátěţe jsou vyuţívány jiné zdroje energie. Rychlostně-

vytrvalostní trénink potřebuje ATP, CP, ale i anaerobní glykolýzu. Při vytrvalostním 

tréninku krátkodobém (do dvou minut) se vyuţívá anaerobní glykolýzy, ale hlavně 

                                                           

1
HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie zátěže I. : Obecná část. Praha : Karolinum, 2003, str. 28 
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aerobní fosforylace glycidů a při dlouhodobém (desítky minut) tréninku se vyuţívá        

i lipidů a extracelulárních zdrojů (glukóza, ketolátky a volné neesterifikované mastné 

kyseliny transportované do svalů krví z jater a tukové tkáně). 

 Při pravidelném sportování vytrvalostního charakteru dochází k příznivým 

změnám v metabolismu lipidů, kdy se zvyšuje HDL-cholesterol a klesá                            

LDL- cholesterol a triglyceridy. 

 

 Únava 

 K základním příčinám únavy patří kritický pokles energetických rezerv              

a nahromadění kyselých metabolitů. Právě tyto změny způsobují pokles pH, zvýšení 

osmotického tlaku, viskozity, tělesné teploty, stoupání pCO2 a pokles pO2. To má za 

následek poruchu funkce regulačních tělesných soustav (endokrinní, imunitní                

a nervové). Zatíţení bez únavy však nevyvolává adaptační změny, a tak nepůsobí na 

zlepšení funkčních kapacit organismu. Fyziologická únava je tedy únavou „zdravou“. 

 

5 Tělesná hmotnost 

 Jedním z ukazatelů správného stravování je tělesná hmotnost, která na počátku 

tréninkového programu klesá, ale postupně jak narůstá aktivní tělesná hmota, tak se 

zase mírně zvyšuje. Optimální tělesnou hmotnost můţeme určit podle BMI (body mass 

index, hmotnost/výška v m
2
), kdy optimální hodnota BMI je u ţen 21.9–22.4 a u muţe 

21.3-22.1. Podle tohoto indexu však nepoznáme podíl tělesného tuku a aktivní tělesné 

hmoty, jelikoţ jedinec s nadměrnou tělesnou hmotností nemusí mít jednoznačně vysoký 

podíl tělesného tuku. 

 

6 Aerobní trénink 

 „Aerobní trénink jsou různá cvičení, která stimulují činnost srdce a plic, a to po 

dobu, která je dostatečně dlouhá na to, aby činnost přinesla příznivé účinky pro 

organismus. K typickým aerobním cvičením patří běh, plavání, cyklistika, běh pro 

zdraví ale i mnoha další.“
2
  

 Podstatou aerobního cvičení je rozvíjení aerobní kapacity, tj. celkový objem 

energie uvolněné oxidativně. Ukazatelem je VO2max, coţ je maximální mnoţství 

                                                           

2
COOPER, K. H.  Aerobní cvičení. Přel. Svoboda B. Praha : M. Olympia, 1980, str. 12 
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kyslíku, které tělo spotřebuje za jednotku času. Tato spotřeba závisí na výkonnosti plic, 

schopnosti srdce zásobovat tělo dostatečným mnoţstvím krve a na efektivním dodání 

kyslíku cévním systémem po celém těle.   

 Cílem aerobního tréninku je rozvoj a udrţení tělesné zdatnosti a vytrvalosti . 

„Vytrvalost je pohybová schopnost umožňující déletrvající činnost střední až mírné 

intenzity bez poklesu výkonu. Obecně platí nepřímo úměrný vztah mezi intenzitou 

činnosti a dobou provádění této činnosti.“
3
  

 Snaţíme se o to, abychom dosáhli takové intenzity cvičení, která by se co 

nejvíce blíţila VO2max a současně se minimalizovala produkce kyseliny mléčné                

v organismu. To je intenzita, která odpovídá anaerobnímu prahu. 

 Anaerobní práh vyjadřuje rovnováhu mezi produkcí kyseliny mléčné ve svalech 

a její spotřebou v organismu. Na této úrovni je hodnota koncentrace kyseliny mléčné 

v krvi přibliţně 4 mmol.
-1

 a  VO2max 60-90%. Je to nejvyšší intenzita zátěţe, kterou je 

člověk schopen vydrţet delší dobu. Dalším zvyšováním intenzity by se produkce 

kyseliny mléčné zvyšovala, a došlo by ke svalové únavě a celkové vyčerpanosti. 

Anaerobní práh se stanovuje měřením laktátu v krvi během stupňované zátěţe nebo 

pomocí spiroergometrie, kde sledujeme závislost výdeje oxidu uhličitého na spotřebě 

kyslíku při zatíţení. 

 Aby se tělo stačilo přizpůsobit vzrůstu námaze, měla by se intenzita a doba 

cvičení zvyšovat postupně. Při tréninku musíme zohlednit aktuální zdravotní stav a věk 

pacienta. Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu je nutná prohlídka lékařem, 

který musí znát úroveň zdatnosti pacienta, aby určil, jak velkou tělesnou námahu 

pacient bez obtíţí zvládne. „Cvičení je lék, který udržuje při životě mnoho lidí. Ale 

stejně jako lék musí být užívané podle předpisu.“4 

 

 

 

 

 

                                                           

3
HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie zátěže I. : Obecná část. Praha : Karolinum, 2003, str. 81 

4
 COOPER, K. H. Aerobní cvičení. Přel. Svoboda B. Praha : Olympia, 1980, str. 23 
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7 Cystická fibróza 

 

7. 1 Charakteristika onemocnění  

 Cystická fibróza (CF) je autosomálně recesivně dědičné onemocnění s celkovou 

poruchou funkce exokrinních ţláz. Jedná se o chronické multisystémové onemocnění, 

kdy nejvíce postiţený je respirační systém a gastrointestinální trakt (GIT). „Projevuje 

se opakovanými infekcemi dýchacích cest, neprospíváním, vysokým obsahem solí v potu 

a u 98% dospělých mužů i neplodností. Nepostihuje mozek, nepůsobí opoždění vývoje. 

Postiženy nejsou ani svaly, ani krvetvorba. S výjimkou plic a dýchacích cest není 

porušena schopnost organismu bojovat s infekcí.“5
  

 

7. 2 Etiologie  

 Onemocnění CF je podmíněno mutací genu CFTR (cystic fibrosis 

transmembrane regulator), který se vyskytuje na chromozómu 7q32. Mutací dojde 

k poškození funkce genu, coţ je produkce specifické bílkoviny, která řídí transport soli 

přes buněčnou membránu. Tento bílkovinný produkt je chloridový kanál, který je                 

u nemocných CF neprůchodný. Nachází se v membráně epiteliálních buněk a je 

regulovaný cyklickým adenosinmonofosfátem (cAMP). Neprůchodností chloridového 

kanálu je porušeno zpětné vstřebávání chloridů z tekutin do buněk. To vysvětluje                    

i vysoký obsah soli v potu nemocných. Poškozena je zároveň i tzv. sodíková pumpa, 

která pracuje nadbytečně. Jelikoţ se spolu se sodíkem vstřebává z tekutin ve vývodech 

velké mnoţství vody, dochází k sníţení obsahu vody v hlenovém sekretu dýchacích 

cest, zaţívacího ústrojí, v ţlučovodech a na sliznicích pohlavních orgánů. Hlen se stává 

hustým, vazkým a můţe tak ucpávat vývody orgánů. Hromadění hlenu je hlavní 

příčinou klinických příznaků tohoto onemocnění. 

 

7. 3 Historie 

   Uţ ze 17. století máme dochované písně, ve kterých se zpívá o „slaných“ 

očarovaných dětech. Cystickou fibrózu poprvé popsala na vědeckém podkladě aţ v 

 roce 1938 americká patoloţka D. Andersonová. Aţ vyuţití potního testu v 50. letech 

                                                           

5
VÁVROVÁ, V. a kol. Cystická fibróza v praxi. Praha : Kreace s.r.o., 1999, str. 11 
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pomohlo ke správné diagnostice tohoto onemocnění. Mnoho nemocných do té doby ţilo 

pod jinou diagnózou. První komplexní léčebné schéma vzniklo v roce 1976. 

Aţ v posledních letech zaznamenáváme dramatický pokrok ve výzkumu CF.            

V roce 1989 byla objasněna podstata nemoci, kdy byl objeven samotný gen CF. Vědci 

přišli na to, ţe by se mohla CF léčit tzv. genovou terapií. V roce 1992 se výzkum 

prováděl na myších, na kterých bylo moţno pozorovat pochody nemoci a aplikovat 

léčebné postupy.  

První kombinovaná transplantace (srdce-plíce) u pacienta s CF byla uskutečněna 

v roce 1984 v Harefieldu. Následně v roce 1987 byla v Torontu provedena oboustranná 

transplantace plic, která však byla provázena řadou komplikací. V roce 1989 byla 

nahrazena úspěšnou metodou bilaterální sekvenční transplantace, která se provádí 

dodnes. V České republice začal s transplantací plic roku 1997 prof. MUDr. Pavel 

Pafko, DrSc., ve FN Motol, Praha. 

CF je dnes stále předmětem výzkumu. Dosavadní léčba je převáţně 

symptomatická, ale je velice pravděpodobné, ţe se dnes narození jedinci doţijí kauzální 

léčby genovou terapií nebo farmakologickým ovlivněním defektního proteinu. 

 

7. 4 Výskyt 

Frekvence výskytu CF je přibliţně jeden případ na 2500-3500 ţivě narozených 

dětí. Kaţdý rok se v České republice narodí 26-38 dětí s CF. Podle Českého registru CF 

je k 1.1. 2010 v ČR registrováno 514 nemocných CF, z toho 216 dospělých. Nejedná se 

však o celkový počet, jelikoţ ne všichni nemocní CF jsou správně diagnostikováni              

a léčí se např. na chronický zánět průdušek nebo muţskou neplodnost. Pro celkově 

vysokou frekvenci výskytu této nemoci je velká pravděpodobnost setkání dvou nosičů 

mutace genu CF (cca v kaţdém 800. manţelském páru se vyskytnou dva nosiči). Je 

25% riziko, ţe se oběma nosičům narodí dítě s CF, 50% riziko, ţe dítě bude jen nosič          

a s 25% pravděpodobností se narodí dítě zdravé (viz. obr. 5).
6 

 

 

 

                                                           

6
VÁVROVÁ,V. a kol. Cystická fibróza : Příručka pro nemocné, jejich rodiče a přátelé. Praha : 

Professional Publishing, a.s., 2000 



 

 18 

7. 5 Postiţení respiračního systému 

 Porucha CFTR genu způsobuje, ţe periciliární tekutina na povrchu epitelu 

dýchacích cest není hypotonická a baktericidní jako u zdravých osob, ale isotonická                  

a neschopná ničit mikroby. V důsledku přímého působení CFTR genu, zahlenění                   

a změněného sloţení sekretu s vysokým obsahem solí, je u CF nedostatečná obrana 

proti bakteriím. Následuje zánět, jehoţ produkty se podílí na destrukci plicní tkáně.  

 Infekce způsobí, ţe se do dýchacích cest dostanou neutrofily, z kterých se 

uvolňují proteázy (elastáza a katepsin G). Proteázy jsou v nerovnováze 

s antiproteázovým systémem, poškozují plíce, způsobují hypersekreci hlenu a porušují 

činnost řasinek. Podmiňují vznik zánětlivých interleukinů a tumor nekrotizujícího 

faktoru. Degradací neutrofilů v sekretu dýchacích cest se uvolňuje DNA 

(deoxyribonukleová kyselina), která přispívá k viskoelasticitě hlenu. Na destrukci plicní 

tkáně se podílejí i eozinofily, které jsou obsaţené ve sputu a krvi nemocných CF,                      

a kyslíkové radikály.  

 Většina dospělých s CF trpí chronickou infekcí Pseudomonas aeruginosa, která 

produkuje velké mnoţství toxinů a faktorů virulence. Protilátky, které vznikají 

v průběhu infekce, nejsou schopny ničit bakterie. 

Onemocnění dýchacích cest a plic je z 90%  příčinou úmrtí této nemoci. Pacienti 

trpí opakovanými záněty vedlejších nosních dutin, nosními polypy, bronchitidami                  

a pneumoniemi. Nejčastějším projevem je kašel, který můţe být suchý, dráţdivý nebo 

s vykašláváním hlenu. Dýchání je často ztíţené, zrychlené a obvykle vede aţ k zřetelné 

dušnosti způsobené pohybem hlenu v průduškách a průdušnicích. Hromaděním hlenu 

dochází v dýchacích cestách k obstrukci, na základě které se rozvíjejí abnormality 

funkce plic. Je třeba stanovit stupeň obstrukce, aby se zvolily vhodné terapeutické 

postupy. Nejčastější metodou hodnocení stupně obstrukce je podle FEV 1 (viz. tab. 3). 
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    Tabulka 3 – Stupně obstrukční ventilační poruchy 

stupeň podle FEV 1%  ATS

 (návrh z r. 1991) 

lehká 100-70 % 

střední 69-60% 

středně těţká 59-50% 

těţká 49-35% 

velmi těţká pod 34% 

 

  Typický je soudkovitý hrudník, který postupně zvětšuje svůj předozadní průměr 

a vytvoří se tak hrudní kyfóza. Dalším charakteristickým znakem cystické fibrózy jsou 

paličkovité prsty, jejichţ příčina není dosud známa. Pozorujeme u nich viditelně 

rozšířené poslední články a zvětšené zaoblení nehtů. Přiloţí-li se dva ukazováky k sobě, 

aby se dotýkali dorzální plochou posledního interfalangeálního kloubu, pozorujeme tzv. 

Schamrothovo znamení, coţ je nápadně větší úhel mezi distálními konci nehtů neţ        

u prstů zdravých lidí. Výskyt paličkovitých prstů stoupá s věkem. Diagnózu CF však  

nezaručují, jsou příznakem i jiných onemocnění.  

Mezi první projevy CF můţe patřit atelektáza (nevzdušnost plíce), která 

postihuje menší segmenty aţ celé plicní laloky a po delší době způsobuje destrukci 

plicní tkáně. Dalšími komplikacemi provázející CF jsou bronchiektázie (abnormálně 

rozšířené průdušky), ve kterých se usazuje hlen, a tím se stávají vhodným místem pro 

bakterie. Projevuje se záchvaty kašle s vykašláváním hlenu, hnisu a někdy i krve. Pokud 

dojde v průduškách k narušení cév, objevuje se krev ve sputu nemocných. Masivní 

hemoptýza můţe ohrozit pacienta na ţivotě. Velmi závaţnou komplikací je 

pneumotorax, při kterém vzniká náhlá dušnost, bolest na hrudníku nebo v rameni.  

Jelikoţ je u nemocných s CF nedostatečné okysličování krve, narušuje se tak 

základní výměna krevních plynů. Jestliţe se plíce nejsou schopny zbavovat  CO2, 

vzniká hyperkapnie a globální respirační insuficience. Nedostatek O2 v krvi způsobuje 

plicní hypertenzi. Srdce musí pracovat proti velkému odporu, a proto dochází ke změně 

struktury a funkce pravé komory (cor pulmonale). To můţe vést aţ k selhávání srdeční 

činnosti. 

 

                                                           


Americká hrudní společnost (American Thoracic Society) – odborná mezinárodní společnost  
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7. 5. 1 Plicní infekce  

 Hustý hlen v dýchacích cestách vytváří ideální prostředí pro bakterie a viry, 

proto pacienti s CF trpí chronickými respiračními infekcemi. Infekce se většinou projeví 

změnou chuti k jídlu, zhoršením kašle, mrzutostí apod.  

 Respirační viry (virus chřipky A a B, virus parachřipky, rhinovirus, adenovirus) 

způsobují u nemocných CF pokles plicních funkcí aţ o 30% po dobu aţ jednoho 

měsíce. Infikovaní jsou pak náchylnější k bakteriím, jelikoţ viry naruší sliznici 

dýchacích cest a bakterie se tam pak lépe usazují. K nejběţnějším bakteriovým infekcím 

patří Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Burkholderia cepacia                           

a Pseudomonas aeruginosa.  

 Pseudomonas aeruginosa, která způsobuje těţkou plicní infekci, se vyskytu je ve 

vlhkém prostředí (bazény, vodovodní zařízení, toaleta, inhalátory apod.). Do vzduchu se 

dostane v podobě aerosolu, a to můţe nastat např. při spláchnutí toalety. Aţ 80% 

dospělých s CF je tímto mikrobem kolonizováno. Kvůli riziku přenosu infekce je mezi 

pacienty důleţitá striktní separace podle typu kolonizace. Pro své zdravé rodinné 

příslušníky však infekční nejsou. Časným podáním antibiotik lze chronickou kolonizaci 

Pseudomonas aeruginosa oddálit aţ o několik let.  

Další významnou bakterií je Burkholderia cepacia, která se vykytuje v půdě. 

Můţe růst v některých antisepticích a dezinfekčních prostředcích. Nejčastější způsob 

nákazy je z pacienta na pacienta, kdy riziko přenosu roste s intenzitou kašle. Přenos je 

moţný i prostřednictvím rukou zdravotnického personálu pracujícího s pacienty s CF. 

Existují různé kmeny Burkholderia cepacia, které se však liší svým klinickým 

průběhem. U zdravých lidí nákaza nehrozí. Burholderia cepacia je zcela necitlivá na 

antibiotika a většinou výrazně zhoršuje onemocnění. U některých kmenů sice nedochází 

k zhoršení průběhu nemoci, ale existují kmeny, které progresivně zhoršují plicní funkce, 

způsobují úbytek na váze, teplotu a nutnost hospitalizace. Některé druhy infekce vedou 

aţ ke smrti pacienta, kdy příčinou smrti bývá abscedující pneumonie a sepse.  

 

7. 6 Postiţení GIT 

Dominujícím příznakem postiţení GIT je porucha trávení při insuficienci 

exokrinního pankreatu. Příčinou insuficience pankreatu je obstrukce jeho malých 

vývodných cest, která je způsobená produkcí hustého trávícího sekretu. U pacientů s CF 

obsahuje sekret málo vody, bikarbonátu a větší mnoţství bílkovin, především albuminu. 
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Je to způsobeno poruchou chloridových kanálů na povrchu epitelu pankreatických 

vývodů. Přestoţe je zachovaná exokrinní funkce pankreatu, dochází zde k zánětlivé 

reakci a morfologické přestavbě. Jelikoţ se v pankreatu produkuje málo enzymů, 

nemůţe probíhat trávení. Insuficience pankreatu se u pacientů projevuje objemnými 

mastnými stolicemi, které zapáchají – tzv. steatorhoea. Při vyšetření má praktický 

význam ztráta tuku ve stolici, která můţe u nemocného CF dosáhnout 10-80% 

celkového příjmu tuků výţivou.  

Častou komplikací je i CFRD (cystic fibrosis related diabetes) - diabetes mellitus 

spojený s CF. Na jeho vzniku se podílí jak fibrózní přestavba parenchymu pankreatu, 

coţ má za následek sníţení sekrece inzulínu, tak i zvýšení inzulínové rezistence vlivem 

chronického zánětu a hyperglykémie. Pacienti s CFRD trpí těţší malnutricí a mají horší 

postiţení plic.   

Jedním z projevů poruchy motility GIT je gastroezofageální reflux, který je 

častější u dětí neţ dospělých. Pacient s refluxem má většinou pocit předčasné sytosti,        

a tak odmítá přijímat potravu. Často se objevují gastritidy a peptické vředy. Asi 10-15% 

pacientů s CF má mekoniový ileus. U starších pacientů se vyskytuje tzv. ekvivalent 

mekoniového ileu, distální intestinální obstrukční syndrom (DIOS).  Obstrukci 

způsobuje hromadění vazkého hlenu a fekálního obsahu v oblasti terminálního ilea, 

céka, a vzestupného tračníku. Mezi další postiţení GIT patří fibrotizující kolonopatie, 

apendicitida, invaginace a prolaps rekta. 

Velmi často se setkáváme s postiţením jater. V dospělosti je diagnostika těţší, 

jelikoţ postiţení probíhá většinou delší dobu bez typických příznaků. Prvním příznakem 

při pravidelném vyšetření je většinou zvětšení jater nebo sleziny. Postiţení jater můţe 

být u CF také způsobeno onemocněním jiných orgánů, např. při pravostranném 

srdečním selhávání. Produkce hustého sekretu v důsledku poruchy chloridového 

transportu zapříčiňuje obstrukci ţlučovodů a cholelitiázu. 

Pacienti s projevy jaterního postiţení mají většinou váţnější problémy s výţivou. 

Nemají dostatek vitamínů rozpustných v tucích (A, E, D, K) a koagulačních faktorů. 

Dochází u nich k vysokým ztrátám ţlučových solí, a tím k omezení štěpení tuků. 

  

7. 6. 1 CF a výţiva 

U pacientů s CF se musí dbát na správnou výţivu, která by měla poskytovat 

dostatečný přívod ţivin, kalorií, vitamínů a minerálů. Stav výţivy by se měl průběţně 

kontrolovat. Při hodnocení se vyuţívá především antropometrických a biochemických 
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parametrů. Malnutrice se vyskytuje cca u 90% nemocných s CF, kteří mají zároveň 

pankreatickou insuficienci. Je třeba stanovit nutriční poţadavky pacienta podle BMI, 

denního energetického výdeje a koeficientu nemoci. Důleţitá je i hladina vitamínů, 

která by měla být kontrolována alespoň jednou ročně. Sleduje se hladina elektrolytů, 

urey, acidobazická rovnováha, krevní obraz, hladina sérového albuminu a další. 

Vzhledem k plicním infekcím, zánětům a zvýšené dechové námaze, je potřeba, aby 

kalorický přívod byl zvýšen na 150% a někdy aţ na 200% doporučované denní dávky. 

To platí i pro CFRD. Pacienti s CF potřebují hlavně dostatečný příjem bílkovin, jelikoţ 

je ztrácejí sputem a stolicí. Tuky by měly zastupovat 40-45% denního kalorického 

přívodu. 

   Jídelníček by měl být rozloţen alespoň do 6 jídel za den a měl by obsahovat 

dostatečný příjem všech ţivin. Jako doplněk nebo náhrada běţné stravy jsou oblíbené 

tekuté kalorické drinky a tyčinky. Pacienti s CF mají velmi dobrou vstřebatelnost 

sacharidů, proto je neomezujeme, ale nedoporučuje jednorázově vypít 1 litr sladké 

limonády. U pacientů s CFRD se rozhodně nedoporučují výrobky pro diabetiky, naopak 

jsou vhodné běţné sladkosti. Pacienti s  CFRD musí mít také dostatek bílkovin a tuků 

(nasycených i nenasycených). U CFRD není vhodné konzumovat vysoký podíl 

vlákniny, jelikoţ způsobuje pocit nasycenosti, a vede tak ke ztrátě hmotnosti.
7 

 

7. 7 Ostatní postiţení 

První postiţení, o kterém z historie CF víme, je porucha potních ţláz. 

V diagnostice se vyuţívá velmi spolehlivý potní test, který spočívá v stimulaci 

pilokarpinovou iontoforézou, ve sběru potu a kvantitativní analýze chloridů a natria 

nebo pouze chloridů. Koncentrace chloridů u CF dosahuje ve většině případů hodnot 

nad 60 mmol/l, to je téměř o 50% více neţ u zdravého člověka. Při rychlé ztrátě solí 

potem můţe dojít k vazomotorickému šoku s dehydratací. Narozdíl od zdravých jedinců 

ztrácejí pacienti s CF potem 5x více soli. Je tedy potřeba, aby měli dostatečný přívod 

soli potravou a vyhýbali se nadměrnému pocení. 

Téměř kaţdý muţ s CF je sterilní z důvodu vrozené bilaterální absence vas 

deferens. Uţ v prenatálním období dochází k obstrukci chámovodů hustým hlenem. 

                                                           

7
VÁVROVÁ, V. a kol. Cystická fibróza. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006.   
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Ţenám s CF se usazuje hlen v děloţní dutině a hrdle, a mají tak potíţe s oplodněním. 

Rovněţ jsou u nich časté ovariální cysty. Sexuální funkce jsou však u ţen i muţů 

zachovány. Těhotenství ţen s CF se nevylučuje, ale je třeba jej zváţit. U muţů s CF lze 

vyuţít metod asistované reprodukce. 

V důsledku zhoršeného vstřebávání vitamínu D a vápníku z potravy dochází 

k sníţení kostní hmoty a vzniká osteoporóza. Zpočátku probíhá bez příznaků, ale 

s věkem se projevuje frakturami, coţ omezuje pohyblivost pacienta a komplikuje to 

jeho celkový stav. Dále jsou časté různé typy kloubního onemocnění a koţní 

vaskulitidy. Vedou k omezení fyzické aktivity, zhoršení funkce plic, a tedy ke zhoršení 

kvality ţivota. S plicním onemocněním souvisí hypertrofická plicní osteoartropatie, 

která postihuje kolenní klouby. 

Závaţné jsou kardiovaskulární komplikace, mezi které patří cor pulmonale, 

arytmie a kardiomyopatie. U CF se nejčastěji vyskytuje cor pulmonale, které vzniká  

v důsledku plicního onemocnění, především plicní hypertenze.  

Cystická fibróza nepostihuje jen ţlázy exokrinní, ale i endokrinní. Postiţení 

štítné ţlázy se vyskytuje jako hypotyreóza, vrozená hypoplazie parenchymu nebo jako 

autoimunitní onemocnění. Ke sníţené funkci štítné ţlázy vede i ukládání amyloidu, 

které je spojeno s chronickou infekcí a vzniká tzv. amyloidóza, která se projevuje 

hypertyreózou. Pokud dojde k jejímu náhlému zvětšení, můţe způsobit kompresi 

trachey a zhoršení respiračních funkcí. 

Aţ v poslední době se literatura zmiňuje o postiţení nervového systému u CF. 

Změny CNS jsou způsobeny sekundárně infekcemi, nedostatkem vitamínů                                 

a neurotoxickými léky.  

 

7. 8 Léčba CF 

 

7. 8. 1 Vyšetření funkce plic - spirometrie 

 Na základě funkčního vyšetření zjišťujeme přítomnost a stupeň poruchy plicních 

funkcí. Dle průběţně měřených hodnot plicních parametrů tak můţeme hodnotit vývoj 

onemocnění a léčebný efekt (viz. tab. 4).   

Mezi základní a nejvíce vyuţívané vyšetření plic patří spirometrie. Pouţívá se 

k přímému měření objemů a kapacit plicní ventilace pomocí spirometru. Pacient 

provádí do přístroje maximální nádech s maximálním výdechem, a dále maximální 
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nádech s usilovným výdechem. Získané parametry se zaznamenávají do                     

spirogramu (spirometrické křivky), která vyjadřuje změny plicních objemů za určitý 

čas. Vyšetření ventilace se provádí v klidu, při fyzické zátěţi nebo před inhalací 

bronchodilatancia a po ní. Dle spirogramu můţeme orientačně určit, zda se jedná                    

o ventilační poruchu restrikční, obstrukční nebo smíšenou. Podle hodnoty FEV 1 % se 

určuje stupeň obstrukční ventilační poruchy. Ventilační restrikční porucha se projevuje 

poklesem VC nebo FVC při normální FEV 1%.  

Dnešní spirometrie vyuţívá i záznamu FV křivky. Tato křivka se osvědčila 

v posuzování průchodnosti dýchacích cest. FV křivka graficky zaznamenává průtok                 

a objem vzduchu při usilovném výdechu a nádechu. Určuje se na ni PEF (l/s) a střední 

výdechové rychlosti při 75, 50 a 25% exspirační vitální kapacity (MEF75-25). Získané 

ventilační parametry umoţňují určit nejen velikost obstrukce, ale i kde se nachází 

(periferní nebo centrální dýchací cesty). Podle FV křivky lze také posoudit, jak velká je 

u pacientů s CF plicní hyperinflace (progresivní zvětšování plicního objemu v důsledku 

obstrukce bronchiolů). Spirometrii pacienti podstupují při pravidelných ambulantních 

kontrolách a během hospitalizace. 

 

Tabulka 4 - Dynamické ventilační parametry  

FEV  1                                     

 (forced expiratory volume -

jednovteřinová vitální kapacita) 

mnoţství vzduchu při maximálním výdechu 

za jednu vteřinu 

FVC                         

(forced vital kapacity - usilovná vitální 

kapacita) 

mnoţství prudce vydechnutého vzduchu při 

maximálním úsilí po maximálním nádechu 

PEF                             

(peak expiratory flow – vrcholový 

průtok) 

rychlost průtoku vzduchu během prvních 

100 ms usilovného výdechu po maximálním 

nádechu 

PIF                        

 (peak inspiratory flow - nádechový 

průtok) 

nejvyšší rychlost na vrcholu nádechu 

MEF (75, 50 a 25)                              

(max. expiratory flow - okamţité 

rychlosti) 

průtoky měřené na úrovních 75% , 50%       

a 25% FVC  
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7. 8. 2 Farmakologická léčba 

 Základem léčby a prevence infekce u CF jsou antibiotika. Vyuţívají se tři 

odlišné postupy léčby. Léčba je zahájena buď jen při klinických známkách infekce, 

nebo vţdy při prokázání patogenu v dolních dýchacích cestách, nebo jako prevence od 

stanovení diagnózy CF. Při dlouhodobém podávání antibiotik však hrozí rezistence.  

 U závaţných exacerbací respiračního postiţení se podávají kortikoidy 

s protizánětlivým účinkem. Jelikoţ je prokázané, ţe jejich dlouhodobé uţívání vede 

k poruše růstu, vzniku osteoporózy a dalším komplikacím, připouští se pouze 

krátkodobá léčba cca 14 dní.  

 Protizánětlivé působení mají i makrolidy. Pouţívají se jako prevence plicní 

infekce, jelikoţ brání adherenci Pseudomonas aeruginosa. Podle některých autorů 

dokonce zlepšují stav výţivy. Někdy se podávají i nesteroidní antirevmatika, ale 

vzhledem k vedlejším účinkům se nahrazují jinými léky. Dále se vyuţívají defensiny, 

antagonisté leukotrienových receptorů a antiproteázy. 

 Stejně jako pro zdravé děti, tak i pro děti s CF platí povinná očkování. Pacienti 

s CF se nechávají kaţdoročně očkovat i proti chřipce, jiná očkování se však 

nedoporučují. 

 

7. 8. 3 Inhalační léčba 

 Cílem inhalace je především odstranění hlenu z dýchacích cest pomocí účinných 

inhalačních látek. Pacienti inhalují po dobu určenou lékařem. Inhalují se především 

mukolytika, bronchodilatancia, DNáza, hypertonická sůl, steroidy a antibiotika. 

Inhalátory mění tekuté látky na jemnou suspenzi malých částic, které se snadno 

dostávají do dýchacích cest a plic. Existuje několik typů inhalátorů (např. tryskové, 

ultrazvukové, dózovací), které se liší rozměry, hmotností, hlučností apod. Důleţité je 

dbát na kaţdodenní dezinfekci inhalátoru, aby nedošlo k infekční nákaze.  

 K zředění hlenu se pouţívají nejen mukolytika, ale i hypertonický roztok soli, 

který je vhodný pro pacienty, kteří spontánně nevykašlávají. Velmi účinná je Dnáza, 

která štěpí uvolněné DNA z rozpadlých bílých krvinek při zánětu a zlepšuje tak funkci 

plic. Bronchodilatační účinek mají krátkodobě i dlouhodobě působící betamimetika. 

Studie prokázaly, ţe u pacientů s bronchiální hyperaktivitou také zlepšují funkci plic. 

Inhalační kortikoidy působí nejen protizánětlivě, ale dokonce zmírňují bronchiální 

hyperreaktivitu. Antibiotika se inhalují aţ po podání mukolytik. 



 

 26 

 

7. 8. 4 Léčba kyslíkem 

 K zlepšení ventilace, rizika plicní hypertenze a cor pulmonale, existuje                          

tzv. dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT). Většinou ji postupují pacienti 

v pokročilejším stádiu onemocnění. Pacient musí mít minimálně 15 hod. denně přísun 

kyslíku, především v noci, aby terapie měla správný účinek. Doporučuje se jako součást 

přípravy na transplantaci, ale i jako potransplantační péče. Během cvičení zlepšuje 

výkonnost a pohyblivost pacienta. 

 

7. 8. 5  Respirační fyzioterapie 

 Součástí komplexní léčby o pacienty s CF je respirační fyzioterapie (RFT), která 

patří do jejich kaţdodenního ţivota. Ovlivňuje pohyblivost hrudníku, sniţuje 

bronchiální obstrukci, zvyšuje fyzickou kondici, aktivuje dechové svalstvo                             

a optimalizuje uţívání léků. Zahrnuje zejména dechovou gymnastiku, kontaktní 

dýchání, drenáţní techniky a inhalace. Léčebná rehabilitace u CF se nezaměřuje jen na 

dechové ústrojí, ale také na pohybový aparát - svaly, kosti a klouby. Patří zde posilování 

dýchacích svalů, svalů horních a dolních končetin, cvičení na neurofyziologickém 

podkladě, mobilizační techniky, měkké techniky, masáţe a další fyzioterapeutické 

postupy.  

 

7. 8. 5. 1 Kontaktní dýchání 

 Je to manuální kontakt fyzioterapeuta při volním dýchání pacienta. 

Fyzioterapeut zjišťuje případné zahlenění a můţe pacientovi dopomáhat do 

výdechového postavení hrudníku a usnadnit mu tak expektoraci. Při kontaktním dýchání 

se často vyuţívá vibrační technika.  

 

7. 8. 5. 2 Dechová gymnastika 

 Dechová gymnastika je spojení určité polohy nebo pohybu těla s prohloubeným 

dýcháním. Dělíme ji na statickou, dynamickou a mobilizační.  

 Statická dechová gymnastika se provádí v jedné poloze (většinou vsedě nebo  

vestoje) bez pohybu končetin. Poloha vleţe působí relaxačně, ale je určitou zátěţí pro 

dýchání. Dýchání by se při statické dechové gymnastice mělo správně soustřeďovat do 

oblasti hrudníku a břicha. Fyzioterapeut by měl na začátku upozornit na důleţitost 
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vdechu nosem a výdechu ústy. Měl by se zaměřit na mimické svaly pacienta, které 

mohou mít omezenou funkci a následkem toho má pacient chybné stereotypy dýchání. 

Fyzioterapeut nejprve sám na sobě předvádí, co od pacienta vyţaduje a v průběhu 

dýchání jej kontroluje a upravuje. Do rytmu mu však nezasahuje, ten si pacient určuje 

sám. Patří zde např. nácvik otevřeného výdechu.  

 Náročnější je dechová gymnastika dynamická, při které je výdech doprovázen 

pohyby pánve, dolních končetin, pletenců ramenních, horních končetin, trupu a hlavy.   

 Do dechové gymnastiky mobilizační patří vědomě prohloubené dechové pohyby 

hrudníku, které se vyvolají kladením odporu proti hrudní stěně. Fyzioterapeut klade 

odpor dýchacím svalům, aby je pacient správně aktivoval. Odpor se na počátku vdechu 

zvyšuje, pak klesá a s výdechem zase stoupá. Při nácviku bráničního dýchání klade 

fyzioterapeut malý odpor břišní stěně a jemně stlačuje ţeberní oblouky. Mobilizační 

dechová gymnastika spojuje dýchání s cvičením na míči, ţebřinách nebo dřevěnou tyčí 

za účelem odstranění kloubních blokád a protaţení svalstva.  

 

7. 8. 5. 3 Měkké techniky a masáţe 

 Vyuţívají se především na začátek terapie k uvolnění kůţe, podkoţí, fascií         

a svalů. U pacientů s CF se zaměřujeme na oblast hrudníku, kde provádíme výtěr 

meziţeberních prostor a vyuţíváme zde i Kyblerovu řasu. Mezi další měkké techniky 

patří protaţení fascií v oblasti hrudního koše. Významná je i postizometrická kontrakce  

na zkrácené a hyperaktivní svalstvo horní hrudní apertury a laterální fascie. 

 Masírují se hlavně dýchací svaly a šíjové svalstvo od záhlaví směrem 

k ramenům a přes lopatky dolů. K základní masáţní sestavě přidáváme ještě masáţ 

meziţeberních prostor, paravertebrálních svalů, trapézového svalu, svalů upínajících se 

v oblasti lopaty kosti kyčelní, svalů pletence ramenního a svalů paţe. 

 

7. 8. 5. 4 Mobilizační techniky 

  Abychom vytvořili vhodné podmínky pro terapii dechových pohybů, snaţíme se 

upravit mobilitu hrudního koše, horní hrudní apertury a horních končetin. Mobilizují se 

hlavně blokády strenokostálního a kostovertebrálního skloubení, a dále blokády 

v oblasti krční a hrudní páteře. Mobilizace se musí provádět opatrně, aby nedošlo 

k zhoršení zdravotního stavu pacienta. 
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7. 8. 5. 5 Drenáţní techniky 

 

 Autogenní drenáţ (AD) 

Autogenní drenáţ je technika vědomě řízeného dýchání, která se můţe cvičit vsedě   

i vleţe. Základem všeho je odlepit, sesbírat a evakuovat uvolněné hleny. Tuto velmi 

účinnou a snadnou expektorační  metodu vymyslel J. Chevaillier z Belgie.  

 Základem autogenní drenáţe je posilování aktivní sloţky výdechu. Probíhá 

formou pomalého nádechu s apnotickou pauzou na jeho konci (vzduch se tak dostává aţ 

za hlenovou obstrukci), a dále pokračuje vědomě řízeným aktivním výdechem 

otevřenými ústy na 2-3 cm za udrţení stability bronchiálních stěn. Často se na konci 

zařazuje huffing (viz. dále). Svalová práce při dýchání zde hraje nezbytnou roli. 

Autogenní drenáţ přispívá k pocitu volného dýchání bez bronchiální spasticity, má 

antikolapsový význam pro stěny bronchů a sniţuje nebezpečí hyperinflace plic. 

Můţeme ji prokládat  inhalací a dechovými trenaţéry, např. flutterem (viz. dále). 

Výsledkem je rychlé snadné odstranění hlenů a udrţení hygieny dýchacích cest 

v průběhu celého dne.  

 

 Aktivní cyklus dechových technik (ACDT) 

 Řadíme zde tři dechové techniky, a to kontrolované dýchání, cvičení hrudní 

pruţnosti, techniku silového výdechu a huffing. Při terapii se mohou kombinovat podle 

potřeby pacienta.  

 Kontrolované dýchání je relaxované brániční dýchání bez aktivace břišních 

svalů při výdechu. Doporučuje se před i v průběhu cvičení, jelikoţ poskytuje celkovou 

relaxaci a zlepšuje soustředění. 

 Cvičení pruţnosti hrudníku je technika co nejdelšího pomalého nádechu 

s následným krátkým výdechem, kdy se zvětšuje plicní objem a sniţuje se odpor 

vzduchu. Provádí se 3-4 dechy. Prohloubený nádech při této technice slouţí i jako 

mobilizační prvek hrudního koše. 

 Podstatou techniky silového výdechu je aktivní svalově podpořený výdech 

doporučenou rychlostí, který většinou končí huffingem. Huffing je prudký výdech 

otevřenými ústy, který efektivně odstraňuje uvolněné hleny z periferních dýchacích 

cest. 
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 Všechny drenáţní techniky se mohou individuálně kombinovat a upravovat. 

Zpětná kontrola těchto technik se provádí pulzním oximetrem, který zjišťuje hodnoty 

saturace kyslíku. Drenáţní techniky často způsobují únavu dýchacích svalů a vedou aţ 

k záchvatům dráţdivého kašle. Aby se předešlo těmto neţádoucím situacím, vyuţívá se 

tzv. ústní brzdy. Je to přerušované a pomalé vydechování sevřenými ústy.  Zvýšený tlak 

v dýchacích cestách tak podporuje jejich průchodnost.  

 

7. 8. 5. 6 Instrumentální techniky 

 

 PEP maska (positive expiratory pressure mask) 

PEP masku řadíme mezi PEP systém dýchání. PEP je pozitivní tlak při výdechu, 

jehoţ síla se mění podle individuální potřeby. Při tomto systému dýchání dochází 

k zvýšení intrabronchiálního tlaku. Před pouţitím této techniky musí vţdy nejdříve 

předcházet dechová příprava  a odborná instruktáţ od fyzioterapeuta.  

 „Maska se skládá z průhledné obličejové části s měkkým latexovým okrajem               

a z části s ventily pro inspirium a exspirium, které pracují buď při výdechu, nebo při 

vdechu. Výdechový odpor se mění pomocí barevných redukcí s otvorem od 1,5 do 5,0 

mm a výdechové tlaky se určují pomocí manometru, který se vkládá mezi výdechový 

ventil a odporovou redukci.“8 (viz. obr. 6) 

 Cvičení obsahuje dvě aţ tří fáze a celý cyklus se opakuje 4-6x. Cvičí se vsedě             

u stolu, o který se pacient opírá. Pacient si nasadí masku tak, aby mu z ní neucházel 

vzduch. Začíná se uvolněným dýcháním za  pouţití odporové redukce, která se 

nastavuje podle stupně zahlenění a schopností pacienta. Kdyţ je pacient připraven pro 

další fázi, začneme zrychlovat výdech, tentokrát ale bez odporu. Poslední fáze je bez 

masky, kdy pomocí lehkého kašle dochází k odstraňování hlenů.  

 Celý proces se odehrává pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Aby se 

zabránilo případným komplikacím, měří se pacientovi krevní saturace pomocí pulzního  

 

                                                           

8
VÁVROVÁ, V. Cystická fibróza. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006, str. 234 
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oximetru. Tato expektorační technika má antikolapsový účinek na stěny průdušek, 

provzdušňuje nedostatečně ventilované oblasti plic a zlepšuje elasticitu hrudníku.  

 Pro starší pacienty s CF se zavedla modifikovaná technika vysokého pozitivního 

přetlaku (high-pressure PEP) jako prevence proti pneumotoraxu, kterou je však třeba 

zváţit podle aktuálního stavu pacienta. 

 

 Threshold
®

 

 Threshold (viz. obr. 7) slouţí pro trénink dýchacích svalů proti odporu. Při 

nádechu se vyuţívá Threshold IMT (threshold inspiratory muscle trainer) a při výdechu 

Threshold PEP (threshold positive expiratory pressure).  

 

 Flutter VRP1
®

 

 Flutter řadíme mezi oscilační PEP systém dýchání. Je to přenosný dechový 

přístroj, který svým tvarem připomíná dýmku (viz. obr. 8). Podstatou účinku je výdech 

proti odporu při kolísání tlaků a změně rychlosti proudění vzduchu. Největší část 

flutteru zaujímá tzv. náustek, který vkládáme mezi zuby, dále je to konus s výdechovým 

otvorem, kovová klička a víko s otvory. Pouţití flutteru je jednoduché a rychlé uţ díky 

jeho kapesní velikosti. Polohu přístroje při cvičení měníme individuálně podle stupně 

zahlenění.  

 Pacient se nadechne nosem a po krátké pauze (2-3 s) vydechne do přístroje. Tím 

kmitavě rozpohybuje kovovou kuličku, která klade vzduchu odpor. Kmity způsobí 

přerušovaný výdech, a tím i vznikají rychlé změny tlaku. Vzniká vibrační chvění, které 

se přenáší do dýchacích cest a podporuje tak odstranění hlenů.  

  

 RC-cornet 

 Také RC-cornet je přístroj zaloţený na výdechovém přetlaku. Je to dlouhá 

zahnutá trubice o průměru 3 cm podobající se dutému rohu (viz. obr. 9). Uvnitř přístroje 

je vloţena gumová rourka, která se při výdechu rozechvívá, a tím vytváří odpor jako 

kulička u flutteru.  

 

 Acapella choice 

 Acapella (viz. obr. 10) funguje podobně jako flutter. Frekvenci a odpor dýchání 

lze nastavit podle aktuálního stavu pacienta.    
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7. 8. 5. 7 Inhalace ve fyzioterapii 

 Pomocí modifikovaného dýchání lze mnohonásobně zlepšit inhalační efekt. Před 

samotným zahájením inhalace koriguje fyzioterapeut vzájemné postavení pánve a páteře 

k poloze hrudníku, aby byly horní dýchací cesty uvolněné. Poloha pacienta výrazně 

ovlivňuje účinek inhalace. Dýchání při běţné inhalaci začíná hlubokým nádechem 

s dechovou pauzou na konci a pokračuje pasivně-aktivním výdechem. Je potřeba dobře 

ovládat pohybovou koordinaci ruka-vdech-plíce, která se nacvičuje uţ od dětství               

(viz. obr. 11). 

 Často se inhalace kombinují s dechovými technikami, kdy se dodrţuje určitá 

dechová sestava, a ta se několikrát zopakuje. Je to pasivně-aktivní výdech, pomalý               

a hluboký inhalační nádech, krátká pauza a prodlouţený aktivní výdech nosem nebo 

ústy.  

 

7. 8. 5. 8 Nácvik úlevových poloh 

 Při dechových obtíţích jako je záchvat kašle nebo dušnost, je potřeba nacvičovat 

s pacientem polohy, při kterých se obtíţe zklidní. Úlevových poloh je více, ale většinou 

jsou spojeny s oporou o horní končetiny, aby se zapojily i pomocné dýchací svaly. 

Vyuţívá se i poloh z jógy pro posílení břišního a  hrudního typu dýchání.  

 

7. 8. 6 Pohybová aktivita 

  Pro zlepšení celkového zdravotního stavu a zkvalitnění ţivota pacientů s CF má 

velký význam pohybová aktivita. Pravidelným kondičním cvičením se nemocný 

adaptuje na tělesnou zátěţ, a tím se sniţují nároky na oběhový a respirační systém. 

Cvičení má pozitivní vliv nejen na tělesnou zdatnost, ale i na psychiku člověka. Pacient 

s CF musí pravidelně konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem. U lékaře podstoupí 

zátěţový test, na základě kterého mu lékař doporučí optimální TF pro trénink. Test 

probíhá na bicyklovém ergometru, při kterém se registruje i EKG (viz. obr. 12-13).               

U osob s CF se začíná se zátěţí 0,3-0.5W na kg podle stavu a postupně se zvyšuje aţ na 

1.5W na kg. Vyšetření probíhá s přestávkami na odpočinutí a odkašlávání.  

 Dle indikace lékaře stanoví fyzioterapeut tréninkový program. Vhodný je trénink 

horních i dolních končetin. Některé svaly horních končetin a pletence ramenního se 

účastní na dýchání jako pomocné svaly, které se mohou pohybem přetíţit, a tak dochází 

k únavě nebo dušnosti pacienta. Cílem tréninku je posílení svalů a zvýšení tolerance 
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zatíţení horních končetin bez sníţení ventilace. Trénink dolních končetin spolu 

s pravidelnou pohybovou aktivitou vede ke zlepšení chůze a celkové tělesné kondice. 

Pro pacienta s CF jsou vhodné sporty jako jízda na kole, kolečkových bruslích, pomalý 

běh, plavání, rekreační turistika a sportovní hry. Cvičení pacienta s CF by mělo probíhat 

pod odborným dohledem, jelikoţ se u něj mohou vyskytnout křeče, dušnost, srdeční 

arytmie či rychlé vyčerpání v důsledku ztráty zvýšené koncentrace minerálů v potu. 

„Zvýšení FRC (funkční reziduální kapacity) a fyziologického mrtvého prostoru, který se 

zvětšuje 2-3krát a snížení schopnosti difúze při zátěži vyúsťuje ve snížení ventilační 

kapacity se současným zvýšením dechového ekvivalentu pro kyslík, tj. pro dodávku 

stejného množství je třeba větší ventilace. Tento defekt omezuje pohybovou kapacitu 

nemocných, kteří se dostávají brzy na hranici svých možností. Z důvodů ne zcela 

jasných tito nemocní však netrpí větší hyperkapnií, jejich klidová minutová ventilace 

dosahuje až 70% maximální, jak bylo opakovaně zjištěno.“ 9 Tím, ţe se při zátěţi 

zvyšuje ventilace, dochází k fyziologické bronchodilataci a expektorací se tak snadněji 

odstraňují hleny z dýchacích cest. Prohloubeným dýcháním se hlavně posilují dýchací 

svaly. 

 

7. 8. 7 Transplantace plic 

 Transplantaci plic podstupují pacienti v konečném stádiu plicního onemocnění, 

po vyčerpání všech konzervativních léčebných moţností, při rychlé progresi 

onemocnění a očekávané době přeţití pod 12–18 měsíců. Indikovaní pacienti musí 

splňovat určitá kritéria, mezi které patří např. permanentní závislost na inhalaci kyslíku 

(více neţ 16 hod. denně), omezená aktivita pacienta, globální respirační insuficience             

a neléčitelné potenciálně ţivot ohroţující komplikace. Před transplantací je třeba 

vyloučit všechny kontraindikace. To je např. kolonizace bakterií Burkholderia cepacia, 

jelikoţ způsobuje pooperační pneumonii vedoucí ke smrti.  

 V přípravě na transplantaci má důleţitou úlohu rehabilitace, kdy se klade důraz 

na posílení svalstva a zlepšení nutričního stavu. Před uskutečněním transplantace se 

hledá vhodný orgán, který musí být kompatibilní s krevní skupinou příjemce a musí 

odpovídat i velikostí. Vzhledem k nedostatku orgánů od zemřelých dárců se začalo 
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s transplantací laloků plic od dárců ţivých. Je to náročná technika, při které se malému 

příjemci mohou transplantovat pouze laloky většího dárce. Dárce musí být zdravý                  

a nekuřák. 

 Nejčastěji se provádí bilaterální sekvenční transplantace a ve většině případů bez 

pouţití kardiopulmonálního bypassu. V případě peroperačního kardiálního či 

respiračního selhávání při selektivní ventilaci jedné plíce a u dětí do 10 let se provádí 

při mimotělním oběhu. „Pacient je v poloze na zádech a operačním přístupem je 

transverzální torakotomie ve 4. mezižebří nebo pouze dvě anterolaterální torakotomie 

bez přetětí sterna.“10
 

 Pacient je po operaci hospitalizován 3–4 týdny.  Pečuje se o toaletu dýchacích 

cest, analgezii a je nezbytné včas začít s perorálním příjmem. Následuje intenzivní 

dechová rehabilitace pro zlepšení funkce nových plic.   

 Po skončení hospitalizace dochází pacienti ambulantně do transplantačního 

centra na pravidelná vyšetření (1x za 4-8 týdnů), aby se včas rozpoznaly mimoplicní 

(např. hypertenze, osteoporóza, diabetes mellitus, nádory) a plicní komplikace (infekce 

a odhojení transplantátu). K vyšetření patří spirometrie, kompletní laboratorní 

screening, RTG plic, CT hrudníku, vyšetření sputa, krevních plynů, stanovení hladiny 

cyklosporinu a další.   

 Transplantace u CF především významně zlepšuje kvalitu ţivota. Jeden rok po 

operaci se doţije cca 70-80% transplantovaných s CF a pět let cca 50-55%.
11

 

 

7. 9 Psychologická problematika 

 Pacienti s CF mají všeobecně dobrou znalost patofyziologie a léčby tohoto 

onemocnění. Vyšší věk a dobrá socioekonomická situace rodiny jsou předpokladem 

k rozšířenějším znalostem. Negativní dopad na psychiku nemocného s CF má 

především sociální izolace, omezení interpersonálních vztahů a obava z budoucnosti.  

Předpokladem psychické pohody je srozumitelnost a pochopitelnost vlastního průběhu 

onemocnění, schopnost s ním dobře nakládat a uvědomovat si sebe sama jako hlavního 

aktéra v rozhodování o vlastním osudu. V těţkých situacích, kdy se zhoršuje zdravotní 

stav pacienta, je potřeba, aby mu byl na blízku někdo, s kým můţe sdílet své myšlenky 
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a pocity. Nemocní CF a jejich rodiny mají moţnost psychoterapie, která jim svými 

psychologickými prostředky pomáhá v adaptaci. Existuje také psychosociální program, 

který zpestřuje a naplňuje volný čas hospitalizovaných pacientů. Zahrnuje nejrůznější 

aktivity a snaţí se přizpůsobit zájmům daného jedince. Psychologické péče má velký 

význam v období předtransplantačním, kdy pacient i rodina podléhají emočnímu 

rozkolísání. Tato péče pokračuje i po transplantaci a návratu pacienta do domácího 

prostředí. 

  

7. 10 Prognóza 

 Délka ţivota nemocných CF se neustále prodluţuje. Ještě v 60. letech se děti 

nedoţívaly ani školního věku a dnes se doţívají cca 33 let. Předpokládá se, ţe se 

narozené děti s CF po roce 1993 doţijí více jak 40 let. Průběh onemocnění je u kaţdého 

nemocného CF jiný a nemůţeme ho dopředu předvídat. V posledních dvou desetiletích 

však zaznamenáváme neuvěřitelné pokroky v léčbě. Stále se objevují nové léčebné 

metody, nové léky, rehabilitační postupy a podpůrné metody výţivy. Nejkvalitnější 

léčbu poskytují specializovaná centra pro CF. Na prognóze se podílí závaţnost 

genetická mutace, pohlaví, stav výţivy, faktory okolí a kvalita léčby, jejíţ důleţitou 

součástí je fyzioterapie.
12

 

 

7. 11 Organizace 

 První organizace byla Národní nadace pro výzkum cystické fibrózy, zaloţena 

roku 1955 v New Yorku. Tato organizace se později přejmenovala na Cystic Fibrosis 

Foundation (CFF), která dodnes podporuje nemocné CF. Kaţdoročně pořádá 

konference, které se zabývají novými pokroky ve výzkumu. V dnešní době jiţ ve světě 

existuje několik organizací CF.  

 V  roce 1992 vznikl v  ČR Klub nemocných cystickou fibrózou. Cílem 

pořádaných aktivit tohoto sdruţení je zlepšovat zdravotní a sociální podmínky 

nemocných CF. Ve spolupráci s médii informuje veřejnost o CF a snaţí se získat 

finanční podporu na nové přístroje a rehabilitační pomůcky. 

 

 

                                                           

12
 VÁVROVÁ, V. Cystická fibróza. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 Bylo vybráno pět pacientů s cystickou fibrózou (P-1 – P-5), dva muţi a tři ţeny. 

Tři pacienti s lehkou, jeden se středně těţkou a jeden s velmi těţkou obstrukční 

ventilační poruchou. Z toho byli tři pacienti kolonizováni bakterií Burkholderia Cepacia 

a dva pacienti bakterií Pseudomonas Aeruginosa. Věkový průměr pacientů byl 25.4 let 

(nejmladší 20 let, nejstarší 30 let). Průměrné BMI pacientů bylo 22.1 (nejméně 17.2, 

nejvíce 24.7). (viz. tab. 5) 

 

Tabulka 5 – Základní rozdělení pacientů  

pacient pohlaví věk BMI kolonizace 

stupeň obs.vent.poruchy 

(OVP) 

   P-1 (S.K.) M 25 23.3 B. Cepacia velmi těţká o.v.p. 

  P-2 (J.Š.) Ţ 28 17.2 B. Cepacia středně těţká o.v.p. 

  P-3 (M.Z.) Ţ 20 22.6 Pseudomonas A. lehká o.v.p. 

  P-4 (J.J.) M 30 22.5 B. Cepacia lehká o.v.p. 

  P-5 (I.V.) Ţ 24 24.7 Pseudomonas A. lehká o.v.p. 

 

 Kaţdý pacient absolvoval sedm rehabilitací se zaměřením na RFT po dobu 1-2 

měsíců. Terapie probíhala v prostorách pneumologické a rehabilitační kliniky FN Motol 

v Praze. 

 Po skončení intenzivní rehabilitace následoval zátěţový test na bicyklovém 

ergometru u MUDr. Matouše ve FN Motol. Na základě získaných výsledků zátěţového 

testu probíhal dle indikace, po dobu jednoho měsíce, kondiční trénink v aerobním 

pásmu, kterého se z pracovních důvodů nemohla zúčastnit jedna pacientka. Kondiční 

trénink spočíval v jízdě na bicyklových trenaţérech pod dohledem Mgr. Gabriely 

Sodomkové na interním oddělení (část diabetologie) FN Motol (viz. obr. 14). Musel se 

brát ohled na druh kolonizace, a proto pacienti docházeli na trénink individuálně. Při 

tréninku se dohlíţelo na dodrţení pitného reţimu, kdy byly pacientům dodávány 

tekutiny (minerální vody), aby se zabránilo dehydrataci.  

Cílem mé práce bylo zjištění ovlivnění plicních funkcí jak po absolvování RFT, 

tak i po absolvování aerobního tréninku. Kaţdý pacient podstoupil třikrát spirometrické 
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vyšetření, a to před zahájením terapií, po jejich absolvování a po ukončení tréninku na 

bicyklových trenaţérech.  

Vlivem akutních infektů, které jsou u pacientů časté, vzniká hyperaktivita 

bronchů a následně obstrukce dýchacích cest. Tyto komplikace, které ovlivňují hlavně 

hodnoty FEV 1, jsem se snaţila pomocí RFT minimalizovat. Soustředila jsem se 

především na hygienu dýchacích cest, mobilitu hrudníku a na ekonomičnost zapojení 

dýchacích svalů při dechových mechanismech. U všech pacientů jsem si stanovila 

krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán, jehoţ indikace byla individuální a 

specifická.  

 

 Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

 fototerapie - solux  

 kontaktní dýchání 

 měkké techniky a ošetření fascií v oblasti hrudníku 

 uvolnění mm. intercostales 

 specifická a nespecifická mobilizace Thp a ţeber 

 postizometrická relaxace (PIR) cílená na svalstvo horní hrudní apertury 

 expektorační techniky s manuální podporou fyzioterapeuta (vibrace, pruţení, 

komprese hrudníku) 

 PEP systém dýchání (threshold) a oscilační PEP systému dýchání (flutter) 

 autogenní drenáţ  

 posílení inspiračních a exspiračních svalů 

 aktivace a posílení bránice pomocí therabandu 

 aktivace a posílení hlubokého stabilizačního systému (HSSP) 

 korekce svalových dysbalancí 

 LTV na fitballu 

 

 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán:                                            

edukace a zácvik do autoterapie:  strečinkové cvičení na vybrané svaly, korekce    

svalových dysbalancí, automobilizace, aerobní cvičení, autogenní drenáţ, flutter, 

inhalace dle indikace lékaře 
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1 Pacient (P-1) 

 

Kazuistika 

Anamnéza 

Rehabilitace: Praha, FN Motol – pneumologická klinika 

Jméno: S. K. 

Věk: 25 let 

Pohlaví: muţ 

Výška: 172 cm 

Váha: 69 kg 

BMI: 23.3 

 

Diagnóza: cystická fibróza, chronická infekce B. cepacia 

RA : otec zdráv, matka i sestra - hypofunkce štítné ţlázy 

PA: úředník – 3 hod. denně  

SA: ţije s rodiči, chová psa, zázemí dobré 

OA: cystická fibróza – dg. hned po narození, trvale na ATB, těţká obstrukční ventilační 

porucha, pankreatická insuficience, dobrý stav výţivy, hepatopatie, osteopatie v pásmu 

osteopenie, vaskulitida s purpurou na bércích, poslední hospitalizace 7/09 ve FN Motol 

pro drobnou hemoptýzu  

FA: Pulmozyme, Seretide, Atrovent, Azitromycin, Kreon, vit. A, vit. C, vit. E, B 

komplex, Ursofalk, ACC long, Calciferol                                                                            

Abusus: nekuřák, alkohol příleţitostně                                                                                  

AA: senzibilizace Aspergilus fumigatus                                                                                        

NO: Odkašlává dobře, dušnost při větší zátěţi. Občas pichlavá bolest při pohybu pod 

lopatkou. Zakoupil si domů rotoped, na kterém trénuje 2x týdně. Inhaluje 4x denně 

(celkem 5 hod.). Asi 5 let na kyslíku i doma, převáţně v noci (1.5–2 l /min). SpO2  96%. 

 

Kineziologický rozbor (10.11.09) 

Aspekce 

Zezadu: 

   Hlava mírně doleva 

   Mírná asymetrie trapézových svalů – vlevo hypertrofie 
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   Ramena asymetrické – P rameno výše 

   Scapula alata – negativní 

   Horní i dolní úhly lopatky - symetrie 

   L tajle ostřejší 

   Viditelná hyperaktivita paravertebrálních svalů v oblasti Lp 

   Zvýšný ballging na L straně – zepředu 

    (mírná insuficience m. transversalis abdominalis) 

   Gluteální rýhy asymetrické - L výraznější 

   Konfigurace stehen v normě 

   Výška kolen – symetrie 

   Silueta m. triceps surae v normě 

   Pravý hlezenní kloub mírně valgózní  

   Paty v normálním postavení 

Zepředu: 

 P rameno výš 

 P m. pectoralis – zvýšená hypertrofie 

 Bradavky v rovině 

 Dolní úhel ţeber nelze pozorovat 

 Umbilicus ve středním postavení, mírně protáhlý kraniálně – zvýšený tonus  

              vláken m. rectus abdominus 

 Crista iliaca – symetrie 

 Pately ve stejné výši, mírný mediální posun obou patel 

 Konfigurace DKK v normě 

Zboku: 

  Hlava v předsunu 

  Hyperlordóza Cpt 

  C7 výrazně prominuje 

  Ramena mírně v protrakci 

  Zvýrazněná hrudní kyfóza 

  Břicho prominuje 

  Inspirační postavení hrudníku  

  Anteverzní drţení pánve 

  Konfigurace DKK v normě 
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Hrudník: soudkovitý tvar 

 

Palpace: 

  Bolestivé paravertebrální svaly v obasti dolní Thp + v HAZ nalezeny TrP 

  Zvýšený odpor kůţe a podkoţí v oblasti lopatek a horních trapézů 

  (při Kyblerově řase subjektivní mírná bolest) 

  Zvýšený odpor kůţe a podkoţí v oblasti přední části ţeber 

  Výrazný dermografismus 

   Zvýšená potivost 

 

Vyšetřovací metody 

 Dynamické vyšetření páteře: 

 Stibor:  +7 cm  - norma 

 Schober: +1.5 cm - sníţená pohyblivost Lp 

 Thomayerova zkouška: -15 cm (vliv na měření – zkrácení ischiokrurálních 

 svalů) 

 Dechová amplituda (rozdíl mezi obvodem hrudníku při max. inspiriu           

a max. exspiriu): 2 cm 

 Brániční test v sedě: bránice aktivní, vpravo více – mírná asymetrie 

 Vyšetření dechového stereotypu: smíšený typ dýchání, aktivita bránice               

a hyperaktivita svalů horní hrudní apertury + hrudník jde při inspiriu unblock  

 Adamsův test: symetrie 

 Kontaktní dýchání: lokalizace hlenu v plicích v oblasti středních ţeber 

laterálně + horní laloky plicní s převahou na pravé straně 

 Test na m. transversus abdominis (test trojflexe): diastáza břišní negativní, 

ballging oboustranně zvýrazněný (více vlevo) 

 Stabilizační test: známka insuficience 
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Rehabilitace: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


10.11.09 subj.: pocit větší dušnosti při zátěži, obj.: zahleněn, při inspiriu se pravá dolní část hrudníku 

méně rozvíjí RHB: fototerapie - solux 10 min. expozice na hrudník (P hemitorax), MT (hrudník laterální  

a dorsální část), mobilizace Thp, PIR m. pectoralis major; kontaktní dýchání, PEP systém dýchání, AD, 

huffing, expektorace produktivní                                                                                                                             

13.11.09 subj.: bolest neg,  obj.: zahleněn RHB: protažení laterálních hrudních fascií, MT oblasti  žeber,   

PIR m. pectoralis major, mm. scaleni, m. trapezius, m. levator scapulae, PEP systém dýchání, posílení 

exspiračních svalů, AD, aktivace HSSP                                                                                                          

20.11.09 subj.: cítí se od minulé návštěvy lépe, obj.: zahleněn na pravé straně (obl. dolních žeber)                   

RHB: fototerapie - solux 10 min laterální a dorzální strany hrudníku, MT (hrudník, oblast  žeber),            

PIR  m. pectoralis major, m .trapezius, kontaktní dýchání, mobilizace Thp, II., III. žebro                                               

7.12.09 subj.: cítí se unaven, obj.: minulý týden na kontrole u MUDr. Fily na pneumol. klinice, infekt 

horních cest dýchacích, indikace antibiotik, domácí léčba, pokračovat v RHB RHB: MT oblast žeber, PIR 

a protažení (laterální hrudní fascie, m. pectoralis major), lokalizované dýchání, PEP systém dýchání, AD, 

huffing (expektorace +)                                                                                                                                 

18.12.09  subj.: bolest neg, ale cítí se stále unaven,  obj.: kašel není, méně zahleněn RHB: solux – prohřátí 

hrudníku jako premedikace pro MT, PIR, mobilizace Thp, aktivace HSSP, PEP systém dýchání, 

expektorační techniky                                                                                                                                      

21.12.09  subj.: únava, slabost, obj.: stále bere antibiotika, domácí léčba, RHB - doporučena lékařem 

pokračovat RHB: protažení a ošetření Th fascií (dorzálně, ventrálně), mobilizace žeber II., III. 

bilaterálně, PIR mm. pectorales, m. trapezius, m. levator scapulae bilaterálně, posílení exspiračních 

svalů, PEP systém dýchání, AD, huffing                                                                                                                  

06.01.10 subj.: cítí mírné zlepšeni, únava přetrvává, obj.: zahleněn s převahou v levé plíci RHB: MT 

(výtěr mezižeberních prostor), polohování a lokalizované dýchání v kombinaci s PEP systémem dýchání, 

cvičení na fitballu a aktivace HSSP, PIR mm. pectorales, AD + manuální komprese hrudníku 
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1. 1 Spirometrie a zátěţový test 

 

 spirometrie před zahájením terapie 
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 spirometrie po RFT 
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 zátěţový test 
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 spirometrie po absolvování tréninkového programu 
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1. 2 Zhodnocení výsledků spirometrických vyšetření 

 

 U pacienta P-1 proběhlo první spirometrické vyšetření 6.11. 2009, kdy hodnota 

VC max dosahovala 52.5%. Druhá spirometrie se uskutečnila 8.1. 2010, po absolvování 

RFT, s výsledkem VC max 53.7%. Největší skok pozorujeme po absolvování 

kondičního tréninku, kdy třetí měření z 16.3. 2010 ukazuje, ţe se hodnota VC max 

zvýšila o další 3.9%. Celkově se tedy zvýšila o 5.1%. (viz. graf 1)  

 Hodnota FEV 1 se po druhém spirometrickém vyšetření sníţila o 1.1%, a to 

z důvodu akutního infektu dýchacích cest. Mělo to vliv i na sníţení hodnoty PEF                 

o 5.5%. Akutní infekt však neovlivnil hodnotu VC max, která se v té době zvýšila           

o 1.2%. Třetí měření však ukazuje, ţe celkově došlo k zvýšení FEV 1 o 0.2%            

(viz. graf 2) a  PEF  o 1.3%.             

 

  Graf 1 

 

 

  Graf 2 
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2 Pacient (P-2) 

 

Kazuistika 

Anamnéza 

Rehabilitace: Praha, FN Motol – pneumologická klinika 

Jméno: J. Š. 

Věk: 28 let 

Pohlaví: ţena 

Výška: 158 cm 

Váha: 43 kg 

BMI:17.2 

 

Diagnóza: cystická fibróza, chronická infekce B. Cepacia 

RA: matka běţné nemoci, otec chronický VAS 

PA: moderátorka v rádiu 

SA: ţije sama v bytě 

OA: cystická fibróza, středně těţká obstrukční ventilační porucha, pankreatická 

insuficience, malnutrice, dysmenorea, osteopatie v pásmu osteopenie, nosní polypy 

FA: Pulmozyme, Azitrox, Kreon, vit. A, E, C, B komplex, Vigantol, Osteogenon 

Abusus: nekouří, alkohol příleţitostně 

AA: neguje 

NO: Odkašlává ţlutohnědé sputum, dušná při rychlejší chůzi. Inhaluje 3 hod. denně. 

SpO2 97%. 

 

Kineziologický rozbor (8.11.09) 

Aspekce: hlava v ose páteře, výrazná protrakce ramen, scapula alata, kyfotické drţení, 

větší rozestup meziţeberních prostor, anteverzní postavení pánve, cristy ve stejné výši, 

DKK i HKK normální konfigurace a postavení  

 

Hrudník: soudkovitý s prominujícím sternokostálním skloubením 

 

Palpace hypertonus šíjového svalstva, atrofie dolních fixátorů lopatek a břišního 

svalstva, hypertonus  paravertebrálního svalstva (Lp) 
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Vyšetřovací metody 

 Dynamické vyšetření páteře:  

Ottova reklinační vzdálenost : -1 cm  - omezení Thp do extenze 

 Dechová amplituda (rozdíl mezi obvodem hrudníku při max. inspiriu           

a max. exspiriu): 1.5 cm 

 Brániční test v sedě: bránice aktivní  

 Vyšetření dechového stereotypu: inspirační postavení, hyperaktivita svalů 

horní  hrudní apertury 

 Adamsův test: symetrie, výrazně prominující spinální výběţky 

 Kontaktní dýchání: mírně zahleněná vlevo v oblasti horních ţeber  

 Test na m. transversus abdominis (test trojflexe):  v normě 

 Stabilizační test: mírná insuficience 

 

Rehabilitace
 

 

 

 

 

 

                                                           


13.11.09 subj.: pocit větší dušnosti při zátěži, obj.: mírně zahleněná RHB: MT, výtěr mezižeberních 

prostor, PIR m. pectoralis major, mm scaleni, trapezius, aktivace exspiračních svalů, centrace lopatek                                                                                   

16.11.09 subj.: bolestivost Thp  obj.: zátěžová dušnost, zvýšená tvorba bronchiálního hlenu                     

RHB: kontaktní dýchání, AD, huffing, PIR na svaly horní hrudní apertury, mobilizace Thp, Lp                                                                                                                                        

18.11. 09 subj.: bolest Thp ustoupila, obj.: včera febrilní stav (38°C), nyní norma RHB: RO I, aktivace 

bránice do dechového mechanismu, PEP systém dýchání, , centrace lopatek                                                     

3.12.09 subj.: cítí se lépe, bez únavy , obj.: mírně zahleněná RHB: posílení bránice - theraband, posílení 

pánevního dna, m transversus abd., mobilizace Thp, PIR mm. scaleni, mm. pectorales, cvičení na fitballu                                                                                                                                                              

5.12.09 subj.: cítí se dobře, občasné bolesti horní Thp, obj.: mírně zahleněná, dušnost při chůzi již neg. 

RHB: posílení exspiračních svalů, PEP systém dýchání, centrace lopatek (aktivace m. seratus ant. bilat.), 

MT oblast mezižebří a Th fascií, protažení hrudní laterální fascie, AD, huffing                                          

9.12.09 subj.: cítí velké zlepšení, bolest neg. obj.: téměř bez bronchiální  sekrece, dušnost při námaze neg. 

RHB: posílení m. rectus abd., aktivace HSSP, lokalizované dýchání+PEP systém dýchání, ROI                                                                                                                                                                            

15.12.09  subj.: bolest neg., cítí se dobře, obj.: bez zahlenění RHB: posílení dolních fixátorů lopatek,,  

LTV pro uvolnění hyperaktivity paravert. svalů v oblasti Lp, MT hrudní fascie, MT mm. intercostales  
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2. 1 Spirometrie  

 

 spirometrie před zahájením terapie 
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 spirometrie po RFT 
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2. 2 Zhodnocení výsledků spirometrických vyšetření 

  

U pacientky P-2 byly provedeny pouze dvě spirometrie, jelikoţ (jak uţ jsem 

zmínila) se nemohla z pracovních důvodů účastnit tréninkového programu. První 

spirometrii podstoupila 13.11. 2009, kdy hodnota VC max dosahovala 66.8%. Druhá 

spirometrie proběhla po RFT, 18.12. 2009, kdy se tato hodnota výrazně zvýšila             

o 24.3%. (viz. graf 3)  

Hodnota FEV 1 se také značně zvýšila, a to o 27.7% (viz. graf 4). Zvýšení 

zaznamenáváme i u hodnoty PEF o 9.6%. 
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3 Pacient (P-3) 

 

Kazuistika 

Anamnéza 

Rehabilitace: Praha, FN Motol – pneumologická klinika 

Jméno: M. Z. 

Věk: 20 let 

Pohlaví: ţena 

Výška: 159 cm 

Váha: 57 kg 

BMI: 22.6 

 

Diagnóza: cystická fibróza, chronická kolonizace P. Aeruginosa 

RA: sestra thyreopatie 

PA: ukončila SPŠ strojní, studuje vyšší odbornou školu 1. ročník  

SA: svobodná, má přítele, bydlí u rodičů 

OA: cystická fibróza – dg. v 3 letech, lehká obstrukční ventilační porucha, od 1 roku 

mastné stolice a respirační infekty, hepatopatie - uzlovitá přestavba jater, hospitalizace 

ve FN Motol 09/2009 pro zhoršení stavu                                    

FA: Pulmozyme, TOBI, Symbicort, Zodac, Flixonase, Kreon, multivitamíny Vigantol, 

Ursofalk, Acc long  

Abusus: neguje 

AA: Tazocin (febrilie, exantémy) a Biseptol, senzibilizace na Aspergilus fumigatus                                                                                                                                 

NO: Hůře odkašlává, dušnost při zátěţi. SpO2 97%. 

 

Kineziologický rozbor (13.1.10) 

Aspekce: hlava se neuklání, ramena v protrakčním drţení, scapula alata, hyperkyfóza 

hrudní, sternum prominuje, břicho prominuje, hyperlordóza bederní s anteverzním 

postavením pánve, Michaelisova routa symetrická, DKK i HKK normální konfigurace  

a postavení   

 

Hrudník: soudkovitý, inspirační postavení 
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Palpace: hypertonus trapézů, atrofie břišního svalstva  

 

Vyšetřovací metody 

 Dynamické vyšetření páteře: omezení dolní oblasti Thp 

 Dechová amplituda (rozdíl mezi obvodem hrudníku při max. inspiriu           

a max. exspiriu): 2 cm 

 Brániční test v sedě: minimální aktivita 

 Vyšetření dechového stereotypu: horní hrudní typ dýchání s aktivitou bránice 

 Adamsův test: symetrie 

 Kontaktní dýchání: lokalizace hlenu v horních plicních lalocích bilaterálně, 

daří se odkašlat 

 Test na m. transversus abdominis (test trojflexe): mírná diastáza v horní části 

linea alba 

 Stabilizační test: výrazná insuficience 

 

Rehabilitace
* 

 

                                                           

*13.01.10 subj: bolest Thp, obj: zahleněná, spolupracuje, bez dušnosti  RHB: nácvik aktivace HSSP, MT, 

výtěr mezižeberních prostor, PIR m. pectoralis major, mm. scaleni, , aktivace exspiračních svalů              

15.01.10 subj:bolestivost Thp,  obj: zvýšená tvorba bronchiálního hlenu  RHB: posílení exspiračních 

svalů, threshold PEP, kontaktní dýchaní, AD, huffing, mobilizace Thp, Lp                                                                                                                                                                

19.01.10 subj:bolest Thp ustoupila obj: mírně zahleněná RHB: RO I., aktivace bránice do dechového 

mechanismu, posílení exspiračních svalů, PEP systém dýchaní, posíleni bránice, centrace lopatek                                                                                                 

22.01.10  subj: cítí se lépe, bez únavy , obj: mírně zahleněná RHB: posílení exspiračních svalů i bránice 

(pomocí therabandu), posílení pánevního dna, m. transversus abd., mobilizace Thp, PIR mm. scaleni 

28.01.10  subj: cítí se dobře,  již bez  bolesti  Thp , obj: minimálně  zahleněná  RHB: stabilizace lopatek, 

pasivní rozvolnění hrudního koše, posíleni exspiračních svalů, PEP, solux 10 min. expozice na hrudník,  

MT oblast mezižebří a Th fascií, protažení hrudní laterální fascie                                                               

4.02.10 subj: cítí zlepšení, bolest neg.  obj: téměř bez bronchiální sekrece, dušnost při námaze neg.   

RHB: posilovácí cviky se zácvikem do autoterapie: mm. abdominis dolní část (3 cviky), m. seratus ant., 

aktivace HSSP, cviky na posílení svalů HKK (hl. m. triceps brachii) pomocí therabandu, lokalizované 

dýchaní                                                                                                                                                          

11.02.10 subj: bolest neg., cítí se dobře, obj: bez zahlenění, zvládá kondiční cvičení bez dušnosti               

RHB: posílení dolních fixátorů lopatek, abdominálních svalů, uvolnění mm. intercostales, MT hrudní 

fascie, PIR na svaly horní hrudní apertury, posíleni inspiračních svalů pomocí dechových trenažérů 
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3. 1 Spirometrie a zátěţový test 

 

 spirometrie před zahájením terapie 
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 spirometrie po RFT 
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 zátěţový test 
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 spirometrie po absolvování tréninkového programu 
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3. 2 Zhodnocení výsledků spirometrických vyšetření 

  

U pacientky P-3 byla provedena první spirometrie 13.1. 2010. Výrazné zvýšení 

VC max pozorujeme po druhém měření 10.2. 2010, a to o 7.5%. VC max se celkově 

zvýšila o 6.6%. (viz. graf 5)  

Celkově se zvýšila i hodnota FEV 1, a to o 1.9% (viz. graf 6). Výrazné zvýšení 

však zaznamenáváme u hodnoty PEF, která vzrostla o 18.7%. 

 

Graf 5 
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4 Pacient (P-4) 

 

Kazuistika 

Anamnéza 

Rehabilitace: Praha, Fakultní nemocnice Motol – pneumologická klinika 

Jméno: J. J. 

Věk: 30 let 

Pohlaví: muţ 

Výška: 179 cm 

Váha: 72 kg 

BMI: 22.5 

 

Diagnóza: cystická fibróza, chronická kolonizace B. Cepacia 

SA: pracuje jako účetní, ţije s přítelkyní v bytě  

PA: účetní 

RA: matka zdravá, otec a bratr také 

OA: cystická fibróza – dg. ve 3 měsících, lehká obstrukční ventilační porucha, 

osteopatie v rámci osteopenie, pankreaticky suficientní, insulinopenie, operace očí pro 

strabismus, operace hydrokély, 1998 měl vyš. spermiogram – azoospermie 

FA:  ACC injekt, Vigantol, Ventolin při dušnosti 

Abusus: nekuřák, alkohol příleţitostně 

AA: neguje 

NO: Pacient ve stabilizovaném stavu. 1x týdně trénuje florbal a 2x týdně cvičí ve 

fitness. Odkašlává bez obtíţí. Inhaluje 1x denně (cca 10 min.). SpO2 96%. 

 

Kineziologický rozbor (4.11.09)  

Aspekce: hlava v ose páteře, pravé rameno mírně výš, klíční kosti symetrické, 

postaveni lopatek symetrické, scapula alata neg., zakřivení páteře fyziologické bez 

skoliózy, břicho neprominuje, pánev - fyziologické postaveni, cristy ve stejné výši, 

DKK i HKK normální konfigurace a postavení  

 

Hrudník:  

hrudník je souměrný, dobře klenutý 
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Palpace:  

bolestivé mm. paravertebralis sin., zvýšený odpor kůţe a podkoţí v oblasti horních 

trapézů, zvýšená potivost 

 

Vyšetřovací metody 

 Dynamické vyšetření páteře: v normě 

 Dechová amplituda (rozdíl mezi obvodem hrudníku při max. inspiriu           

a max. exspiriu): 7 cm 

 Brániční test v sedě: bránice aktivní 

 Vyšetření dechového stereotypu: smíšený typ dýchání s aktivní činností 

bránice 

 Adamsův test: symetrie 

 Kontaktní dýchání: lokalizace hlenu v horní části plic s převahou na pravé 

straně 

 Test na m. transversus abdominis (test trojflexe): v normě 

 Stabilizační test: mírná insuficience 

 

Rehabilitace:
 

 

                                                           


12.11.09 subj.: bolest neg., obj.: zahlenění s výraznou převahou na P straně, hypertonus                          

mm. paravertebralis  sin. RHB: solux, MT, pasivní rozvolnění hrudníku, mobilizace Thp, PIR svalů horní 

hrudní apertury  

18.11.09 subj.: bolest neg. obj.: méně zahleněn, stále odkašlává RHB: solux, MT (hrudní koš), stabilizace 

lopatek, aktivace HSSP 

23.11.09 subj.: bolest neg, obj.: min. zahleněn RHB: MT oblast hrudního koše, mobilizace hrudního koše, 

PIR mm. scaleni, m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator scapulae 

20.12.09 subj.: bolest svalů DKK (po tréninku), obj.: min. zahleněn RHB: posílení expiračních svalů, 

aktivace bránice a její posílení pomocí therabandu, PIR (horní hrudní apertura) 

10.01.10 subj.: bolest neg, obj.: mírně zahleněn RHB: MT, PIR laterální fascie + sv. horní hrudní 

apertury, ošetření zádových fascií, mobilizace lopatek                                                                                   

22.01.10 subj.: bolest neg., obj.: mírně zahleněn, RHB: aktivace HSSP, stabilizace lopatek, MT,                   

PIR laterál. fascie ,mobilizace Thp                                                                                                                                           

5.02.10 subj.: mírná bolestivost m. trapezius dx., obj.: min. zahleněn RHB: relaxace mm. intercostales při 

exspiriu, mobilizace Thp do extenze a trakce, MT oblast žeber a m. trapezius, PIR m. trapezius, uvolnění 

linea nuchae manuálně, posílení HSSP 
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4. 1 Spirometrie a zátěţový test 

 

 spirometrie před zahájením terapie 
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 spirometrie po RFT 
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 zátěţový test 
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 spirometrie po absolvování tréninkového programu 
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4. 2 Zhodnocení výsledků spirometrických vyšetření 

  

U pacienta P-4 se hodnota VC max neustále zvyšovala. První spirometrie 

proběhala 30.10. 2009, kdy tato hodnota dosahovala 82.7%. Ve druhém měření               

19.2. 2010 se zvýšila pouze o 1.4%, avšak třetí měření ukázalo zvýšení o další 2.6%. 

Celkové zvýšení bylo tedy o 4%. (viz. graf 7)  

Vlivem akutního infektu v únoru 2010 se hodnota FEV 1 sníţila o 4.2%, ale třetí 

měření z 19.3. 2010 ukazuje, ţe po absolvování kondičního tréninku došlo zase                     

k zvýšení o 3.8% (viz. graf 8). Hodnota PEF se celkově zvýšila o 4.8%. 

 

Graf 7 

 

Graf 8 

 

 

VC max (% n.h.)   P-4 (J.J.)

82,7

84,1

86,7

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

1 2 3

Spirometrické vyšetření

%
 n

.h
.

FEV 1 (% n.h.)   P-4 (J.J.) 

78,2

74,0

77,8

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

1 2 3

Spirometrické vyšetření

%
 n

.h
.



 

 65 

5 Pacient (P-5) 

 

Kazuistika  

Anamnéza 

Rehabilitace: Praha, FN Motol – pneumologická klinika 

Jméno: I. V. 

Věk: 24 let 

Pohlaví: ţena 

Výška: 161 cm 

Váha: 64 kg 

BMI: 24.7 

 

Diagnóza: cystická fibróza, intermitentní záchyt P. Aeruginosa 

RA: nevýznamná 

PA: obchodní manaţerka 

SA: ţije s rodiči 

OA: cystická fibróza – dg. V 1. roce, lehká obstrukční ventilační porucha, časté 

bronchitidy, pankreatická insuficience, dobrý stav výţivy, sidropenie, osteopatie v 

pásmu osteopenie, fibroadenom dx mammy, dysfonie 

FA: Pulmozyme, Colomycin, Bromhexin, Seretide, Kreon, vit. A, vit. E, B komplex, 

Vigantol, Aktiferin, Diaval, Ortanol 

Abusus: nekuřák, alkohol příleţitostně, káva 1x denně 

AA: senzibilizace Aspergilus fumigatus 

NO: Trvá kašel, zhoršuje se hlas, dýchání normální. Inhaluje ½ hod. 5x denně.               

SpO2 97%. 

 

Kineziologický rozbor (6.12.09) 

Aspekce: hlava v ose páteře, levé rameno výš, postaveni lopatek symetrické, scapula 

alata, zakřivení páteře – mírná  skolióza v Th oblasti, anteverzní postavení pánve, cristy 

ve stejné výši, DKK i HKK normální konfigurace a postaveni  

 

Hrudník: souměrný, dobře klenutý 
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Palpace: hypertonus šíjové oblasti, zvýšený odpor kůţe a podkoţí v oblasti horních 

trapézů, atrofie břišního svalstva 

 

Vyšetřovací metody 

 Dynamické vyšetření páteře: sníţená lateroflexe vpravo 

 Dechová amplituda (rozdíl mezi obvodem hrudníku při max. inspiriu           

a max. exspiriu):  5 cm 

 Brániční test v sedě: bránice aktivní 

 Vyšetření dechového stereotypu: smíšený typ dýchání s převahou horního 

hrudního dýchání 

 Adamsův test: asymetrie, mírný gybus na P straně paravertebrálních svalů 

(THp)  

 Kontaktní dýchání: lokalizace hlenu v plicích v oblasti středních ţeber 

bilaterálně  

 Test na m. transversus abdominis (test trojflexe): norma 

 Stabilizační test: známka insuficience 

 

Rehabilitace
 

                                                           


10.12.09 subj.: bolest Th-Lp  ,obj.: bezdušnosti, mírně zahleněná RHB: MT+PIR mm. paravertebralis 

(Th-L), stabilizace Lp – cvičení na míči, pasivní rozvolnění hrudního koše, masáž mm. intercostales ext.              

14.12.09 subj.: bolest neudává, obj.: mírně zahleněná RHB: kontaktní dýchání, autogenní drenáž,                

MT oblast hrudního koše, mobilizace Thp                                                                                                             

17.12.09 subj.: bolest neg. obj.: asi 3 dny po hemoptýze – nyní 1 měsíc bez flutteru RHB: šetrná AD, 

manuální komprese hrudního koše, MT hrudní fascie, aktivace HSSP, posílení bránice - theraband            

21.12.09 subj.: bolest neg., obj.: minimálně  zahleněná, již bez hemoptýzy RHB: posílení bránice pomocí 

therabandu a isometrické kontrakce antagonisty při inspiriu, MT v oblasti žeber, aktivace HSSP 

29.12.09 subj.: bolest neg., obj.: zvýšená tvorba hlenu (světlý bez příměsi krve), bez dušnosti                  

RHB: posilení inspiračních svalů pomocí trenažéru, aktivace HSSP, korekce držení těla - protažení svalů 

horní hrudní apertury, posílení dolních fixátorů lopatek, AD, PEP systém dýchání                                                           

7.1.10 subj.: cítí se dobře, bolest neg., obj.:  minimálně zahleněná RHB: posílení exspiračních svalů 

pomocí thresholdu, aktivace HSSP, MT oblasti žeber, PIR mm. pectorales, m. trapezius                         

11.1.10  subj.: bolest neg., obj.: minimálně zahleněná, spolupracuje dobře RHB: LTV na velkém míči, 

posílení pánevního dna, posílení m. transversus abd., dolní části břišních svalů, PEP systém dýchání, 

mobilizace žeber II.- III. bilaterálně, PIR mm. pectorales 
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5. 1 Spirometrie a zátěţový test 

 

 spirometrie před zahájením terapie 
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 spirometrie po RFT 
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 zátěţový test 
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 spirometrie po absolvování tréninkového programu 
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5. 2 Zhodnocení výsledků spirometrických vyšetření 

 

U pacientky P-5 proběhla první spirometrie 9.12. 2009. K výraznému zvýšení 

VC max došlo jiţ po absolvování RFT, kdy druhé spirometrické měření z 14.1. 2010 

ukazuje zvýšení o 5%. Celkově se hodnota VC max zvýšila o 4.7%. (viz. graf 9)  

Hodnota FEV 1 stále rostla, ale největší změna nastala jiţ ve druhém měření, 

kdy se hodnota zvýšila o 3.8%. Celkově se zvýšila o 4.7%. (viz. graf 10) 

 

Graf 9 
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6 Porovnání spirometrických výsledků všech pacientů 

 

Maximální vitální kapacita plic se celkově zvětšila u všech pacientů. Největší 

změna nastala po druhé spirometrii u pacientky P-2 se středně těţkou obstrukční 

ventilační poruchou, kdy se hodnota VC max zvýšila o 24.3% a FEV 1 o 27.7%. Tato 

pacientka se bohuţel nezúčastnila kondičního tréninku. U ostatních pacientů 

zaznamenáváme také výrazné zlepšení plicních funkcí. Po aerobním tréninku se 

hodnota VC max nejvíce zlepšila u pacientky P-3 s lehkou obstrukční ventilační 

poruchou o 6.6%. (viz. tab. 6)     

  U pacienta P-1 a pacienta P-4 měl vliv na pokles hodnot FEV 1 akutní infekt 

dýchacích cest (viz. tab. 7). Tabulka 6 ale ukazuje, ţe zhoršení obstrukce dýchacích cest 

nemělo ţádný vliv na hodnotu VC max, která se zvýšila u obou pacientů. 

 

 

Tabulka 6 – VC max 

VC max P-1 (S.K.) P-2 (J.Š.) P-3 (M.Z.) P-4 (J.J.) P-5 (I.V.) 

1. měření 52.5  (%) 66.8  (%) 77.6  (%) 82.7  (%) 107.4  (%) 

2. měření 53.7 +1.2 91.1 +24.3 85.1 +7.5 84.1 +1.4 112.4 +5.0 

3. měření 57.6 +5.1 − − 84.2 +6.6 86.7 +4.0 112.1 +4.7 

 

 

 

Tabulka 7 – FEV 1 

FEV 1  P-1 (S.K.) P-2 (J.Š.) P-3 (M.Z.) P-4 (J.J.) P-5 (I.V.) 

1. měření 32.4  (%) 42.7  (%) 73.5  (%) 78.2  (%) 106.4  (%) 

2. měření 31.3 -1.1 70.4 +27.7 78.2 +4.7 74.0 -4.2 110.2 +3.8 

3. měření 32.6 +0.2 − − 75.4 +1.9 77.8 -0.4 111.1 +4.7 
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IV. Diskuse 

 

 Respirační fyzioterapie je stále se rozvíjející obor, ve kterém dochází velmi 

často k novým inovacím. V průběhu jeho vývoje nastaly výrazné změny. Týkaly se 

např. poklepových technik, od kterých se ustoupilo a místo nich se začaly uplatňovat 

tzv. airflow a PEP techniky. Pod tímto pojmem se označují metody jako AD, ACDT, 

Threshold PEP
®

, Flutter VRP1
®

 a další techniky pro hygienu dýchacích cest, které se          

v současnosti vyuţívají nejvíce a stále se zdokonalují. Dříve se RFT zaměřovala hlavně 

na hygienu dýchacích cest, kdy se největší důraz kladl na dechovou rehabilitaci                     

a inhalace. Na korekci drţení těla a kondiční trénink se uţ bohuţel nebral takový zřetel. 

To vedlo k přetíţení a insuficienci určitých svalových skupin, inspiračnímu postavení 

hrudníku a někdy aţ k jeho rigiditě. Dnešními fyzioterapeutickými postupy rigiditě 

hrudního koše úspěšně zabraňujeme. Současná léčba se soustřeďuje nejen na hygienu 

dýchacích cest, ale i na udrţení pruţnosti hrudníku, jeho korekci do fyziologického 

postavení a zlepšení fyzické zdatnosti.  

 Vzhledem k moţnosti přenosu infekce mezi pacienty s CF nejsou pořádána 

ţádná skupinová cvičení. Jak uţ jsem zmínila, nakazit se mohou pacienti nejen mezi 

sebou, ale rizikovými místy nákazy mohou být např. i veřejné bazény, proto bych 

nedoporučovala plavání a kolektivní sporty, ale spíše bych upřednostňovala individuální 

sporty nebo „domácí cvičení“. Mám na mysli sestavit individuálně pro kaţdého 

pacienta cvičební plán s terapeutickými a sportovními pomůckami, jako je např.  

overball, fitball, theraband, rotoped a další. 

 Dále bych chtěla zmínit otázku pohybové aktivity u pacientů s těţkou obstrukční 

ventilační poruchou. Zjistila jsem, ţe pohyb ovlivňuje pozitivně všechny stupně 

obstrukční ventilační poruchy. Po absolvování zátěţového testu, kdy lékař indikuje 

vhodnou intenzitu, můţeme pacientovi sestavit tréninkový program „šitý na míru“. 

Pokud je jeho stav stabilizovaný a nebrání mu v tom akutní zhoršení (např. horečka, 

akutní infekt), není důvod se pohybové aktivitě vyhýbat. U těţké obstrukční ventilační 

poruchy je vţdy potřeba provést zátěţový test, avšak u lehčích poruch to není 

podmínkou.  

 Někteří rodiče se bojí o své dítě s CF natolik, ţe mu v pohybových aktivitách 

brání. Jelikoţ mají na zdravotní stav svých dětí zásadní vliv, měli být dobře informováni 

o moţnostech zlepšení kvality jejich ţivota právě díky pravidelným rehabilitacím                 

a sportovním aktivitám.  
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 V RFT se objevují stále nové trendy a postupy, o kterých by měli vědět všichni 

pacienti s CF. V ČR poskytuje tyto informace pouze FN Motol v Praze, kde se nachází 

Centrum pro diagnostiku, léčbu a prevenci CF. Pacienti by měli podstoupit 1x ročně 

rehabilitační kontrolu. Účelem této kontroly je edukace pacienta o nových moţnostech 

fyzioterapeutické léčby, podrobné klinické vyšetření, rehabilitace akutních obtíţí, 

zácvik do autoterapie a popřípadě spirometrické a antropologické vyšetření. Děti má               

v této záleţitosti na starosti PaedDr. Libuše Smolíková a dospělé Marek Lekeš, DiS. 

Bohuţel ne všichni pacienti se této prohlídky pravidelně účastní. Podle mého názoru by 

kontrolní prohlídky měly být pořádány častěji a zavedeny ve více nemocnicích ČR. 

Např. v Dánsku a Švédsku jsou tyto kontroly prováděny 1x měsíčně, coţ si myslím, ţe  

je ideální. V některých zemích je dokonce zavedena tzv. sdílená péče mezi centrem               

a malými nemocnicemi, která je určena pouze pro pacienty, kteří bydlí od centra daleko.   

 Pokud budu hodnotit úspěšnost tréninkového programu, tak pacienti, kteří se 

mnou ochotně spolupracovali a poctivě trénovali na bicyklovém rotopedu, teď zvládají 

snadněji běţné denní aktivity a necítí se tolik unaveni. Řekla bych, ţe celková 

schopnost regenerace je u nich nyní rychlejší. Trénink se podepsal pozitivně nejen na 

jejich fyzickou stránku, ale i psychickou. Pacienti měli neskrývanou radost ze svých 

spirometrických výsledků a řekla bych, ţe je to povzbudilo i k dalším aktivitám. 

Dokonce se chtějí dál pravidelně věnovat jízdě na rotopedu.  

 Uvědomuji si ale, ţe všechny tyto aktivity mohou být pro pacienta finančně 

náročné. CF klub nyní přispívá např. na eFlow inhalátor, flutter, acapellu atd., a proto si 

myslím, ţe dotace na sportovní pomůcky, permanentky do sportovních zařízení nebo na 

zakoupení rotopedu domů by pacientům také pomohly. Po konzultaci s klubem CF, 

konkrétně se sociální pracovnicí Mgr. Terezou Tesařovou, která projevila zájem o tuto 

myšlenku, jsem dostala pozvání na členskou schůzi, která se uskuteční 10. dubna 2010 

v prostorách FN Motol, kde budu mít příleţitost přednést výsledky mé bakalářské práce, 

a tím přesvědčit o uskutečnění dotací z fondu klubu CF.      

 

Na závěr této diskuse bych se chtěla zmínit o tom, jak mě mile překvapilo, ţe po 

celou dobu terapie byli pacienti vţdy pozitivně naladěni a vycházeli mi maximálně 

vstříc. Během jednotlivých terapií jsem se snaţila získat si jejich důvěru a také je poznat 

blíţ. Musím říct, ţe si těchto pacientů velmi váţím a obdivuji, jak skvěle zvládají 

nekonečný boj s CF.  
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V. Závěr 

 

 Úkolem této práce bylo zjistit vliv kombinace respirační fyzioterapie                         

a aerobního tréninku na funkce plic u pacientů s CF. Výsledky spirometrických 

vyšetření prokázaly výrazné zlepšení plicních funkcí u všech vybraných jedinců                    

s různým stupněm obstrukční ventilační poruchy.    

 Respirační fyzioterapie je nedílnou součástí komplexní léčby pacienta s CF. 

Přispívá hlavně k sníţení obstrukce dýchacích cest, fyziologickému postavení hrudníku 

a k posílení respiračního svalstva. Spolu s pohybovou aktivitou zlepšuje posturální 

drţení těla, fyzickou zdatnost, a tím i celkový zdravotní stav nemocných CF.  

 Pravidelné cvičení zlepšuje fyzickou kondici i u pacientů s těţkou obstrukční 

ventilační poruchou.  

 K nemocným CF je potřeba přistupovat individuálně. Cvičební program by měl 

být přizpůsobený aktuálnímu zdravotnímu stavu, věku a fyzickým schopnostem daného 

jedince. Cvičení je často zábavou a příjemným proţitkem, který zlepšuje i psychiku 

člověka.  

 To vše jsou důvody, proč by se pacienti s CF měli motivovat k sportovním 

aktivitám. Všichni nemocní CF by měli vědět, ţe pozitivní přístup k pohybové aktivitě 

je důleţitým krokem k zlepšení kvality jejich ţivota. 
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