
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol 

 

 

Bc. Daniel Zbuzek 

 

 

 

 

Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s 

vrozenou deformitou hrudníku (Pectus carinatum) 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2011 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc Daniel Zbuzek 

Vedoucí práce: Mgr. Petr Bitnar 

Oponent práce: 

Datum obhajoby: 2011 

  



 

 

Bibliografický záznam: 

ZBUZEK, D. Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s vrozenou deformitou 

hrudníku (Pectus carinatum). Praha, 2011. 77 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 

2. lékařská fakulta. Vedoucí diplomové práce Mgr. Petr Bitnar 

 

ABSTRAKT 

Cíl práce: Práce je zaměřena na zhodnocení stavu plicních a posturálních funkcí u 

pacientů s pectus carinatum. Dále sleduje vývoj plícních a posturálních funkcí po 

korekční operaci dle Welche. 

Metody: Mezi roky 2010 a 2011 podstoupilo na Pediatrické klinice FN Motol, 

Praha celkem 20 pacientů (19 muţů, 1 ţena) s diagnózou pectus carinatum (PC) 

korekční operaci dle Welche. Průměrný věk souboru byl 16,2 ± 1,2 let. Před operací 

bylo provedeno vyšetření plicních funkcí, síly respiračního svalstva a posturografie. 

Naměřené hodnoty byly porovnány s normou, resp. kontrolní skupinou, a pro zjištění 

vzájemných závislostí i mezi sebou. U 7 pacientů proběhlo opakované vyšetření 

plicních funkcí a posturografie v odstupu 8,1 ± 3,0 měsíce po operaci. Předoperační a 

pooperační hodnoty byly navzájem srovnány. 

Výsledky: U 20 pacientů s PC byla předoperačně přítomna dynamická a statická 

hyperinflace a zároveň zvýšená průchodnost periferních dýchacích cest. Testování síly 

respiračního svalstva ukázalo významné sníţení hodnot oproti normě. Posturografické 

vyšetření odhalilo odchylky v posturálním systému vedoucí zejména při sloţitých 

posturálních nárocích k medio-laterální nestabilitě těla. Zhoršení rovnováţných funkcí 

odpovídá nárůstu hyperinflace. Po korekční operaci dle Welche nebyla prokázána 

signifikantní změna plicních ani posturálních funkcí. 

Závěry: U pacientů s pectus carinatum pozorujeme poruchu funkce dechových 

svalů, projevující se klinicky abnormálními hodnotami dechových a rovnováţných 

funkcí. Korekční operací dle Welche nedošlo k úpravě abnormálních hodnot plicních 

funkcí ani posturografie. 

 

Klíčová slova: pectus carinatum, deformity hrudníku, plicní funkce, postura 

  



 

 

ABSTRACT 

Objective: The paper deals with the evaluation of the status of pulmonary and 

postural functions of the patients with pectus carinatum. Further, it deals with the 

development of pulmonary and postural functions after Welch surgery. 

Methods: Between the years 2010 and 2011 20 patients (19 men, 1 woman) went 

through Welch surgery at the Pediatric Clinic of the Faculty Hospital, Prague Motol. 

The average age of the group was 16,2 ± 1,2 years. Before surgery, pulmonary 

functions, respiratory muscle strength and posturography were evaluated. The received 

values were compared with the predicted, i.e. the controlled group, and in order to find 

mutual dependencies, also among themselves. 7 patients were repeatedly checked for 

pulmonary functions and posturography in the interval of 8,1 ± 3,0 months after their 

surgery. Pre and post – surgery values were compared. 

Results: Dynamic and static hyperinflation and also an increased patency of 

periphery respiratory tracts was found in 20 pre-surgery patients with PC. Testing of 

respiratory muscle strength showed significantly lower values than the predicted. 

Checking for posturography revealed the differences in postural system resulting, 

especially with complicated postural demands, in medio-lateral instability of the body. 

Worsening of the balance functions corresponds with the increase of hyperinflation. 

Following Welch surgery, no significant change of pulmonary and postural functions 

was shown. 

Conclusion: Dysfunction of the respiratory muscles was noticed in patients 

suffering from pectus carinatum, which expressed itself in clinically abnormal values of 

respiratory and balance functions. Welch surgery did not lead to the correction of 

abnormal values for pulmonary or postural functions. 

 

Keywords: pectus carinatum, chest wall deformity, pulmonary function, balance 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

AEX – plocha pod křivkou průtok/objem 

art. – kloubní spojení 

ATS/ERS – American Thoracic Society/European Respiratory Society 

COG – průmět těţiště do opěrné plochy – „center of gravity“ 

COP – střed působiště tlakových sil, kterými člověk působí na podloţku – „center of 

pressure“ 

CT – počítačová tomografie 

EBM – medicína zaloţená na důkazech 

ERV – expirační rezervní objem 

FEV1 – jednosekundová vitální kapacita 

FEV1%M – jednosekundová vitální kapacita v % maximální vitální kapacity 

Firm EC – pevná podloţka, zavřené oči 

Firm EO – pevná podloţka, otevřené oči 

Foam EC – pěnová podloţka, zavřené oči 

Foam EO – pěnová podloţka, otevřené oči 

FRC – funkční reziduální kapacita 

FVC – usilovná vitální kapacita 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

IC – inspirační kapacita 

IRV – inspirační rezervní objem 

ITGV – intratorakální objem plynu 

ITGV%TLC – intratorakální objem plynu v % celkové kapacity plic 

KS – kontrolní skupina 

mCTSIB - modifikovaný klinický test senzoricko-rovnováţné interakce – „Modified 

Clinical Test of Sensory Interaction on Balance“ 

MEF25 – maximální výdechová rychlost v 25% usilovné vitální kapacity 

MEF25/TLC – maximální výdechová průtok v 25% usilovné vitální kapacity korigován 

na velikost plic 

MEF25-75 – průměrný výdechový průtok mezi 25-75% usilovné vitální kapacity 

MEF50 – maximální výdechová rychlost v 50% usilovné vitální kapacity 



 

 

MEF50/TLC – maximální výdechová průtok v 50% usilovné vitální kapacity korigován 

na velikost plic 

MEF75 – maximální výdechová rychlost v 75% usilovné vitální kapacity 

MEF75/TLC – maximální výdechová průtok v 75% usilovné vitální kapacity korigován 

na velikost plic 

MEP – maximální expirační tlak 

MIP – maximální inspirační tlak 

p – statistická významnost 

PC – pectus carinatum 

PE – pectus excavatum 

PEF – vrcholová výdechová rychlost 

PFT – testy plicních funkcí 

PIF – vrcholový inspirační průtok 

Pmus – tlak vytvořený dýchacími svaly 

Prs – tlak vytvářející pasivně elastické struktury plic a hrudníku 

RTG - rentgen 

RV – reziduální objem 

RV%TLC – reziduální objem v % celkové kapacity plic 

SD – směrodatná odchylka 

SE – směrodatná chyba 

SGtot, - specifická celková konduktance dýchacích cest 

SOT – senzorický test – „Senzory Organization Test“ 

TLC – celková kapacita plic 

VC – vitální kapacita 

VCEX – expirační vitální kapacita 

VCIN – inspirační vitální kapacita 
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ÚVOD 

 

Vrozené deformity hrudníku (anglicky označované „anterior chest wall 

deformities“) provázejí člověka v celém průběhu dějin. Nejčastěji mezi ně řadíme 

pectus excavatum (PE), pectus carinatum (PC) a rozštěpy sterna. První doloţené a 

popsané případy pocházejí jiţ ze starověku. Od samého začátku byla deformita vnímána 

jako něco odlišného, a proto se ji lidé snaţili nejrůzněji maskovat či schovat. Obava ze 

společenského odsouzení jejich vzhledu přesahovala zdravotní hlediska postiţení. 

Protoţe se nejvýraznější progrese poruchy objevuje během růstových spurtů, zejména 

během adolescence kdy si člověk zároveň vytváří postoje a vztahy k okolní společnosti, 

můţeme tuto obavu u pacientů s deformitou hrudníku pozorovat i dnes. Terapie 

deformity byla jiţ od starověku řešena nejrůznějšími konzervativními přístupy. Přelom 

nastal během dvacátého století díky moţnostem provést korekční operaci. Ovšem aţ 

s jejich rozvojem ve druhé polovině dvacátého století nastala široká diskuze, zda 

operace ovlivní kardio-pulmonální funkce. Postupně začala vznikat celá řada studií, 

které sledovaly jednotlivé kardio-respirační parametry. Protoţe PE je nejčastěji se 

vyskytující formou deformit, téměř veškerá pozornost byla zaměřena pouze na ně. Přes 

desítky provedených studií sledujících pacienty s PE v současnosti stále neexistuje 

shoda nad efekty operace na plicní funkce. Aţ v posledních letech je vyvíjena snaha 

vytvořit jednotný názor k dané problematice dle postupů Evidence Based Medicine 

(EBM). Problematika pacientů s PC byla řešena ojediněle a vţdy vycházela z výsledků 

pacientů s PE. 

V poslední době se také objevují práce prokazující závislosti mezi plicními 

funkcemi a posturální aktivitou dechových svalů. Tyto práce objasňují změnu 

dechových funkcí při změněném posturálním zatíţení. 

Naše studie sleduje na skupině pacientů s PC nejen komplexní obraz plicních 

funkcí, ale zároveň i funkce posturální. Umoţňuje nám zhodnotit danou problematiku 

současně z obou stran, a tak vytvořit prostor pro stanovení vzájemných závislostí. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vývoj hrudníku 

Skeletální systém se vyvíjí z paraaxiálního mezodermu a neurální lišty. Postupně 

dochází k segmentaci tkáně do bloků podél obou stran neurální trubice – vznikají 

somitoméry a somity (Sadler, 2011, s. 143). Jeden pár somitů vzniká přibliţně za tři 

hodiny a na konci třetího vývojového týdne se jiţ somity dělí na 42 – 44 párů 

(Dylevský, 2007, s. 77). Somity se dále vyvíjejí do dvou buněčných linií. 

Ventromediální část se diferencuje v sklerotomy, dorzolaterální část v dermomyotomy 

(Obrázek 1). Mezodermové sklerotomy dávají vzniknout mezenchymu, který má 

schopnost se diferencovat v celou šíři buněk – např. osteoblasty, chondroblasty či 

fibroblasty. Růst okolních struktur má za následek změnu polohy sklerotomů (tzn. 

dochází k „migraci“ sklerotomů). Interakcí mezenchymu s odlišnou okolní strukturou 

tak vzniká další rozdílný vývoj sklerotomů (Moore, 2002, s. 407). 

 

 

1.1.1 Morfogeneze obratlů 

Během mezenchymového stádia „migrují“ sklerotomy do tří hlavních oblastí – 

obklopují notochord, neurální trubici a dostávají se volně do tělní stěny. Samotný 

sklerotom je sloţen ze dvou polovin, kdy horní část je tvořena volně uspořádanými 

buňkami, zatímco spodní buňky jsou nahuštěné. Sklerotomy obklopující notochord 

dávají vznik obratlovému tělu a meziobratlové ploténce. Ze spodní, nahuštěné oblasti se 

kus odděluje, splývá s myotomem a vytváří meziobratlovou ploténku. Zbytek zhuštěné 

části se spojuje s volně uspořádanými buňkami spodního segmentu a tvoří základ 

obratlového těla (Obrázek 2). Oblouk obratle vzniká ze sklerotomů uspořádaných kolem 

neurální trubice. Notochord uvnitř těla obratle zaniká, ovšem v meziobratlovém 

prostoru přetrvává a vytváří nucleus pulposus (Sadler, 2011, s. 160; Moore, 2002, s. 

412). 

 

Obrázek 1. Diferenciace somitu (Dylevský, 2007, s. 78) 
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V průběhu šestého týdne vývoje se objevuje v zatím mezenchymovém obratli 

chondrifikační centrum (Moore, 2002, s. 413). Během osmého aţ devátého týdne je 

vytvořeno 33-34 samostatných obratlových základů. Ve třetím měsíci je jiţ patrný 

chrupavčitý základ obratle tvořící tělo a oblouky obratle. Obratlové oblouky ovšem 

ještě nejsou uzavřeny. Páteřní kanál zůstává z dorzální strany otevřen a základy míchy 

jsou kryty pouze vazivovou membránou. Ke spojení chrupavčitých základů obratlových 

oblouků dochází nejdříve ve čtvrtém měsíci. Páteř se uzavírá ze svého středu, tedy 

právě od hrudních obratlů, směrem kranio-kaudálně (Dylevský, 2007, s. 80). 

Osifikace obratlů začíná také během embryonálního stádia a probíhá současně 

s chondrifikací. Postupně se vytvářejí tři primární osifikační centra – pro tělo obratle a 

kaţdou polovinu obratlového oblouku (Dylevský, 2007, s. 80). Po narození jsou patrny 

tři samostatné kostěné části spojené chrupavkou. Ke srůstu obou polovin obratlového 

oblouku dochází mezi 3. aţ 5. rokem. Srůst oblouku a těla se vytváří aţ po 3. aţ 6. roce 

(Moore, 2002, s. 414). Nejprve osifikují dolní hrudní segmenty, poté postupně aţ horní 

obratle. Postnatálně vytvořená sekundární osifikační centra nemají významný vliv na 

vývoj obratle. Formují jeho okraje a přispívají tak k nepatrné změně tvaru. Plné 

dokončení osifikace se vytváří aţ okolo 25. roku (Dylevský, 2007, s. 81). 

 

 

Obrázek 2. Různá stádia vývoje páteře; šipky znázorňují spojení kaudální poloviny s kraniální 

polovinou následujícího sklerotomu (Sadler, 2011, s. 161) 
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1.1.2 Morfogeneze ţeber 

Ţebra vznikají interakcí mezenchymu sklerotomů s nesegmentovým 

mezenchymem tělní stěny (Dylevský, 2007, s. 79). Jsou tedy odvozené z části 

sklerotomu paraaxiálního mezodermu, kdy vybíhají z kostálních výběţků formujícího 

se obratle a postupně obrůstají hrudník k tvořící se hrudní kosti (Obrázek 3). Vznik 

ţeber je charakteristický pouze pro hrudní obratle. 

 

 

Ke chondrifikaci ţeber dochází ještě během embryonálního vývoje (Moore, 2002, 

s. 414). Probíhá od dorzálního konce směrem ventrálně, kde v axilární čáře srůstají 

základy ţeber s párovou sternální lištou. Srůst ventrálních konců ţeber se sternální 

lištou probíhá v kranio-kaudální časové souslednosti (Vacek, 2006, s. 93). Prvních sedm 

párů ţeber se připojuje na sternum přímo – svojí vlastní chrupavkou. Označujeme je 

jako ţebra pravá. 8. aţ 10. pár ţeber (nepravá ţebra) je ke sternu připojen pouze 

prostřednictvím chrupavek předchozích ţeber. Poslední dva páry ţeber se ke sternu 

vůbec nepřipojují a končí volně v hrudní stěně (Moore, 2002, s. 414). Chondrifikace 

ţeber je spojena s jejich růstem a probíhá nejprve ventrálně, poté mediálně. Je vytvářen 

obloukovitý tvar ţeber, tvořící obvod hrudníku. Průměr hrudníku je vţdy v rovině 

transverzální větší neţ průměr v rovině sagitální (Vacek, 2006, s. 94). 

Osifikace ţebra vzniká z jednoho primárního osifikačního jádra, které se zakládá 

v blízkosti angulus costae jiţ od 6. aţ 8. týdne (Čihák, Grim, 2001, s. 125). Osifikace 

z místa osifikačního jádra probíhá dvěma směry - dorzálně a ventrálně. Ventrální 

osifikace končí ještě před spojením ţebra se sternem. Mezi kostěným ţebrem a sternem 

tak zůstává pruţná chrupavčitá část (Vacek, 2006, s. 95). Sekundární osifikační jádra 

 

Obrázek 3. Stádia vývoje ţeber ve 35., 38. a 40. dnu (Larsen et al., 2001, s. 84) 
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vznikají v oblastech caput costae a tuberculum costae. Definitivní dokončení osifikace 

nastává kolem 20. roku (Čihák, Grim, 2001, s. 125). 

 

1.1.3 Morfogeneze sterna 

Vývoj hrudní kosti je morfologicky rozdělen na část kraniální – manubrium sterni 

a část kaudální – corpus sterni a processus xiphoideus. 

Samostatný základ manubrium sterni tvoří interklavikulární blastém, původně 

související s mezenchymovým základem klavikuly (Vacek, 2006, s. 94). Čihák dále 

popisuje vznik základu pro manubrium sterni rychlým splynutím dalších dvou malých 

laterálně uloţených center zahuštěného mezenchymu s centrem interklavikulárním 

(Čihák, Grim, 2001, s. 126). 

Kaudální část sterna se utváří splynutím párové sternální lišty, která se vyvíjí 

z mezenchymu ventrálních konců ţeber (Vacek, 2006, s. 94). Nejprve dochází 

k připojení sternálních lišt k manubriu, poté srůstají navzájem kranio-kaudálním 

směrem. Larsen uvádí, ţe kraniální kontakt obou lišt nastává v sedmém týdnu a 

kaudální spojení – zformování processus xiphoideus – v týdnu devátém (Larsen et al., 

2001, s. 85). Levá sternální lišta se během vývoje vyhýbá základu srdce, je proto delší 

neţ pravá. Na levé straně jsou tak ţebra připojena o něco níţe neţ vpravo (Čihák, Grim 

2001, s. 126). 

Chondrifikace sternálních lišt začíná při jejich posunu ke střední čáře (Moore, 

2002, s. 414). Osifikace sterna je zahájena v 5. měsíci intrauterinního vývoje. Probíhá 

opět v kranio-kaudálním směru a to ze 4 aţ 5 osifikačních center. Processus xiphoideus 

osifikuje jako poslední ve třech letech. Teprve v období puberty srůstají jednotlivá 

osifikační centra navzájem. Rychlost srůstu je velmi individuální a synchrondrosy mezi 

manubriem a tělem, tělem a xiphoideem mohou přetrvávat do pozdní dospělosti (40. - 

60. rok) (Čihák, Grim, 2001, s. 127). Vývoj sterna shrnuje Obrázek 4. 
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1.2 Kineziologie a biomechanika hrudníku 

Kostěná část hrudníku je tvořena dvanácti páry ţeber, které jsou vpředu spojené 

plochou hrudní kostí a vzadu se sbíhají k hrudním obratlům. Skelet hrudníku tvoří 

pevně ohraničenou dutinu, ve které jsou uloţeny významné orgány – srdce, plíce, velké 

cévy, jícen, atd. Svým uspořádáním umoţňuje dýchací pohyby a také fázickou funkci 

končetin, kdy vytváří punctum fixum pro jejich svaly (Kolář et al., 2009b, s. 131). 

Kaţdý segment hrudníku je tvořen pěti spojeními (Obrázek 5). 

1. Symphyses intervertebrales – spojující dvě obratlová těla 

meziobratlovým diskem 

2. Articulationes intervertebrales – spojení kloubních výběţků sousedících 

obratlů 

3. Articulationes capitum costarum – skloubení hlavic ţeber s obratlovými 

těly 

4. Articulationes costotransversariae – skloubení hrbolků ţeber s příčnými 

výběţky obratlů 

5. Articulationes sternocostales – ventrální spojení hrudní kosti a ţeber 

(obdobně art. costochondrales et interchondrales) 

(Čihák, Grim, 2001, s. 128) 

 

Obrázek 4. Formování sterna během intrauterinního vývoje (43. den, 45. den, narození) (Larsen et al., 

2001, s. 84) 
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Hrudní segment tvořený párem ţeber, sternem a jedním či dvěma obratli vytváří 

uzavřený pohybový řetězec (Oatis, 2009, s. 531). Pohybová schopnost celého hrudního 

komplexu má určující význam pro kvalitu dýchání a stabilizační funkci páteře. 

Ventrální flexí páteře vzniká současně deprese ţeber a meziobratlové prostory se zúţí. 

Naopak při pohybu do dorsální flexe se ţebra zvedají a navzájem se oddalují. Rotací 

hrudní páteře je dosaţeno zároveň i pohybu celého hrudního koše. Pohyb hrudního koše 

můţe probíhat jednak současně s pohybem obratlů ale i nezávisle. Pro dýchání a 

stabilizační funkce má zásadní důleţitost schopnost pohybu ţeber nezávisle na pohybu 

páteře a obráceně. Toho lze dosáhnout specifickou koordinací zapojení svalů a 

neomezenou pohyblivostí v kostovertebrálních kloubech (Kolář et al., 2009b, s. 131-2). 

Směr pohybu ţebra je dán směrem osy otáčení ţebra a dále jeho tvarem. Osa 

otáčení ţebra je určena průsečíkem středů kostovertebrálních kloubů jdoucím od 

tuberculum costae ventromediálně do středu hlavice ţebra. Pro spodní ţebra platí, ţe se 

osa otáčení přibliţuje k sagitální rovině. Proto ţebra při elevaci rozšiřují nejvíce latero-

laterální rozměr hrudníku. Naopak horní ţebra mají osu otáčení poloţenou blíţe 

k frontální rovině a při pohybu rozšiřují hrudník více ventrálně (Obrázek 6). 

 

Obrázek 5. Spojení na hrudníku (Oatis, 2009, s. 525) 
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Protoţe se jedná o uzavřený pohybový řetězec, pohyb se uskutečňuje také ve 

skloubení s hrudní kostí a je spojen i s jejím pohybem. Ten se uskutečňuje vpřed, nikoli 

kraniálně (Kolář et al., 2009b, s. 133). Spojení ţeber a sterna obsahuje vţdy 

vmezeřenou chrupavku, která podléhá během pohybů hrudníku torzi. Tím, ţe zakončení 

obou konců chrupavčité části neumoţňuje rotační pohyb (Obrázek 7), dochází při torzi 

ke kumulaci energie vytvořené inspiračními svaly uvnitř chrupavky. Po relaxaci 

inspiračních svalů se energie uvolňuje a nastavuje hrudní koš zpět do výdechové 

polohy. Elasticita chrupavek se s přibývajícím věkem sniţuje (i díky pozvolna 

probíhající osifikaci) a má za následek sníţení flexibility hrudníku a dechové 

výkonnosti (Kapandji, 1974, s. 162). 

 

Během dýchání se při optimálním pohybu hrudníku zapojují pouze hlavní dýchací 

svaly. Vlivem bránice a interkostálních svalů hrudník mění svůj tvar a to podle výšky 

ţeber. K největším dechovým a zároveň stabilizačním pohybům dochází především u 

 

Obrázek 7. Tvarové uspořádání chrupavčitého spojení ţebro – sternum (Kapandji, 1974, s. 163) 

 

Obrázek 6. Pohyb dolních resp. horních ţeber během dýchání; l znázorňuje rozšíření v laterálním 

směru, a rozšíření ve ventrálním směru (Kapandji, 1974, s. 139) 
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dolních, nejdelších ţeber (7. a 8. pár). Naopak pohyb horních ţeber je minimální. 

Hrudní kost směřuje vpřed a pohyb se uskutečňuje zejména ve sternoklavikulárních 

kloubech. Při neoptimálním modelu dýchání a stabilizace trupu jsou aktivovány 

pomocné inspirační svaly a ventrální klopení sterna je nahrazeno kraniálním souhybem 

hrudního koše, který se odehrává převáţně v akromioklavikulárním kloubu (Obrázek 8.) 

(Kolář et al., 2009b, s. 133). 

 

1.3  Vrozené deformity hrudníku 

Do skupiny vrozených deformit hrudníku řadíme celé mnoţství různých typů 

postiţení. Jejich etiologie, projevy či výskyt jsou navzájem značně odlišné. Značně 

odlišné jsou i důsledky postiţení. Některé nejsou slučitelné se ţivotem, některé naopak 

omezují ţivot člověka zcela minimálně. Vrozené deformity hrudníku můţeme rozdělit 

na pět skupin: pectus excavatum, pectus carinatum, Polandův syndrom, rozštěpy sterna 

či difuzní skeletální poruchy (Jeuneův syndrom, Jarcho-Levinův syndrom) (Obrázek 9). 

V praxi jsou ovšem pod pojmem hrudní deformity („chest wall deformities“) nejčastěji 

označovány pectus excavatum (PE) a pectus carinatum (PC), které jsou zároveň 

nejčastější, a to s prevalencí u bělochů přibliţně 1:400 (Jaroszewski, Fonkalsrud, 2007, 

s. 429). Dorzální propad sterna, při kterém dochází u PE, je častější neţ obrácená 

varianta - ventrální prominence – označovaná jako PC. Obě tyto deformity ovšem mění 

poměr latero-laterálního a ventro-dorzálního rozměru hrudníku (tzv. Hallerův index), a 

jsou proto aţ na drobné rozdíly vyšetřovány a terapeuticky řešeny obdobnými postupy. 

 

Obrázek 8. Biomechanický model hrudníku při dýchání, fyziologická a patologická situace (Kolář et 

al, 2009b, s. 133) 
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1.4  Pectus carinatum 

Pectus carinatum („ptačí hrudník“) je druhou nejčastější vrozenou hrudní 

deformitou. Pro PC je charakteristická ventrální prominence sterna a přiléhajících 

chrupavek. Tato deformita je méně častá neţ její opačná varianta – PE. Poměr PC k PE 

je udáván různými autory značně odlišně – 1:12 (Robicsek et al, 2009, s. 64), 1:5 

(Shamberger, 1996, s. 499), 1:3 (Kučera et al., 2005, s. 677). Pro PC se běţně udává 

v literatuře zvýšená rodinná incidence aţ 25% (Williams, Crabbe, 2003, s. 242). Výskyt 

u muţů je 3 aţ 5x častější neţ u ţen (Jaroszewski, Fonkalsrud, 2007, s. 429; Martinez-

Ferro et al., 2008, s. 194; Williams, Crabbe, 2003, s. 242). 

Prominence hrudní kosti se můţe vyvinout do celé šíře tvarů (Tabulka 1). 

Nejčastější typ popsal poprvé Brodkin v roce 1949. Je označována jako 

chondrogladiolární varianta. Jedná se o prominenci sterna společně s připojenými 

kostálními chrupavkami a zejména spodními ţebry (Shamberger, 2009, s. 613). Lester 

v roce 1953 rozdělil následně chondrogladiolární variantu na dvě podskupiny – 

symetrickou a asymetrickou formu. Asymetrická forma se vyskytuje méně často. 

Dochází k ventrálnímu posunu pouze jednoho laterálního okraje sterna – prominuje 

především chrupavčité kosto-sternální spojení. Druhá strana hrudní kosti postiţena není 

 

Obrázek 9. Vrozené deformity hrudníku (zleva doprava – fyziologický hrudník, Pectus excavatum, 

Pectus carinatum, Polandův syndrom, rozštěp sterna) (Fokin et al., 2009, s. 45) 
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(Lacquet et al., 1998, s. 683). Dalším typem je sdruţená deformita PC na jedné straně 

sterna a PE na straně kontralaterální za současné rotace kosti. Tuto variantu ovšem 

někteří autoři řadí k variantám deformit PE (Shamberger, 2009, s. 614). Nejméně častou 

variantou je chondromanubriální typ označovaný často jako „pouter pigeon chest“. 

Občas je tento typ řazen zcela samostatně jako pectus arcuatum. Prominuje pouze horní 

část hrudní kosti společně s kosto-sternální chrupavkou druhého a třetího ţebra. Posun 

sterna vpřed významně ovlivňuje i postavení sterno-klavikulárních kloubů. Sternum má 

v sagitální rovině tvar písmene C, ve střední části dochází k jeho propadu a naopak 

spodní část opět prominuje vpřed (Robicsek, 2009, s. 75). Grafické znázornění 

jednotlivých typů deformit je uvedeno v Příloze 1. 

 

1.4.1 Etiologie 

Obdobně jako u PE, tak i etiologie PC není zcela objasněna. Příčina vzniku 

deformity je brána jako multifaktoriální. Přesto existuje několik teorií vzniku. Nejčastěji 

je citována teorie, kterou zmiňuje Ravitch. Změna tvaru hrudníku (ţeber a sterna) je 

podmíněna urychlením vývoje a nadměrným růstem kostálních chrupavek. Prominence 

sterna společně s ţebry vzniká aţ sekundárně – jejich „vytlačením“ vpřed (Shamberger, 

2009, s. 614; Williams, Crabbe, 2003, s. 237; Kučera et al., 2005, s. 673). Druhou 

zmiňovanou teorií je vznik deformity na základě předčasné synostózy vývojových 

segmentů sterna (Kučera et al., 2005, s. 673). Další uvaţovanou variantou vzniku 

deformit je abnormální funkce bránice během inspirace, kdy během kontrakce dochází 

k neideálnímu přenosu sil na ţebra (Lacquet et al., 1998, s. 686). 

Ve srovnání se zdravou populací se u pacientů s vrozenou deformitou hrudníku 

objevují častěji další onemocnění a poruchy. Ačkoliv výskyt těchto poruch bývá 

obvykle popisován ve spojitosti s PE, někteří autoři je uvádějí konkrétně i pro PC. Často 

se jedná o poruchy pojivové tkáně (Marfanův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom, 

osteogenesis imperfekta, homocystinurie, Morquito syndrom a Leopardův syndrom), 

Varianta PC % zastoupení 

Chondrogladiolární 

- symetrický 

- asymetrický 

 

57 

32 

Smíšená PC,PE 9 

Chondromanubriální  2 

Tabulka 1. Varianty PC a četnost jejich výskytu (Shamberger, 2009, s. 614) 

 



22 

 

dále o chromozomální odchylky (Edwardsův a Downův syndrom) (Kučera et al., 2005, 

s. 673; Williams, Crabbe, 2003, s. 238). Nejčastěji se vyskytující poruchou u pacientů 

s PC ovšem bývá zmiňována skolióza. Zejména pokud se jedná o asymetrickou formu 

deformity, je skolióza zcela logickým vyústěním nekorigovaného vývoje osového 

skeletu. Přes výše uvedené častější spojitosti s dalšími poruchami se objevuje PC 

většinou samostatně a pacienti nemývají výraznější obtíţe. 

Vzhledem k nejrůznější škále společně se vyskytujících poruch, je etiologie PC 

velice sloţitá a můţe být způsobena vývojově, ale i geneticky. Byla ovšem také popsána 

kazuistika vzniku PC po těţké zlomenině sterna (Kučera et al., 2005, s. 673). Williams a 

Crabbe (2003, s. 237) zmiňují zvýšený výskyt u pacientů, kteří podstoupili operaci 

kongenitální brániční hernie, zejména řešenou proteticky. V neposlední řadě nelze 

opominout iatrogenní příčinu vzniku PC – zejména po hyperkorekční operaci PE (tzv. 

„reactive PC“) (Swanson, Colombani, 2008, s. 1468), či po sternotomii (Kučera et al., 

2005, s. 673). 

Pokud budeme mluvit o časovém vývoji postiţení (Obrázek 10), je nutné jej 

rozdělit do výše zmíněných forem. Chondrogladiolární typ je zřídka pozorován jiţ po 

narození. Tvarové změny hrudníku pacient obvykle nepozoruje dříve neţ v jedenácti 

letech. Ke většímu progresu deformity dochází společně s růstovými spurty – a to 

zejména během puberty. Naopak chondromanubriální typ se objevuje jiţ při narození. 

Nejsou zcela dovytvořené sternální spoje – chybí sternální segmentace. Zároveň se 

vyskytuje zvýšené riziko výskytu vrozených srdečních vad. Vývoj deformity je závislý 

na úrovni sternální segmentace a zpravidla se s růstem postupně zhoršuje (Shamberger, 

2009, s. 615). 

 

 

Obrázek 10. Věk prvního výskytu deformity u souboru 141 pacientů (Shamberger, 2009, s. 615) 
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1.4.2 Symptomy 

Na rozdíl od pacientů s PE, u kterých je vznik vedlejších symptomů častý a je 

spojený s omezením prostoru hrudní dutiny, jsou deformity typu PC běţně zcela bez 

vedlejších příznaků. Přesto nejčastějším společným udávaným příznakem u vrozených 

deformit hrudníku je zátěţová dušnost společně s postupnou ztrátou vytrvalosti. U obou 

skupin (PC a PE) se nezřídka vyskytuje během zátěţe tachykardie s pociťovanými 

palpitacemi. U pacientů s PC můţe být tlak na prominující část hrudníku bolestivý 

(Jaroszewski, Fonkalsrud, 2007, s. 430). 

Colombani (2009, s. 61) uvádí konkrétně pro PC následující symptomy, které 

povaţuje za indikaci k terapii: 

- častá a opakující se bolest lokalizovaná v oblasti deformity 

- časté poranění prominující části hrudníku během sportovních aktivit 

- psychologická problematika vnímání vlastního těla 

- abnormální plicní funkce. 

Otázce odlišnosti plicních funkcí a odchylek drţení těla se věnují následující 

kapitoly. Přestoţe v některých provedených studiích (Jaroszewski, Fonkalsrud, 2007, s. 

430; Croitoru et al., 2005, s. 183; Fonkalsrud, Beanes, 2001, s. 899; Matos et al., 1997, 

s. 346) je astma u části zkoumaného souboru pacientů popisováno, spojitost mezi PC a 

astmatem není v současnosti ještě zcela podloţena. 

Pro pacienty s PE je charakteristická - vedle společných dechových obtíţí 

uvedených výše a abnormálních plicních funkcí popsaných v následujících kapitolách - 

také abnormální srdeční činnost. Deprese sterna způsobuje útlak srdce (zejména pravé 

síně a komory), coţ můţe ovlivnit diastolické plnění. Pokles diastolického plnění 

způsobí niţší srdeční výdej a sníţí se i mnoţství dodaného kyslíku tkáním (Colombani, 

2009, s. 59). Zároveň při závaţnějších deformacích můţe dojít k rotaci či posunutí srdce 

v hrudní dutině. Přední kompresí srdečního svalu dochází k deformaci mitrálního 

annulu. To se projeví jako prolaps mitrální chlopně, který je diagnostikován aţ u 20 % 

pacientů s PE. Korekcí sterna dochází ke spontánní úpravě přibliţně u poloviny 

pacientů (Williams, Crabbe 2003, s. 238). 

U pacientů s vrozenou deformitou hrudníku se často objevuje výrazný 

psychosociální dopad. Progresí deformity v adolescentním věku se tyto psychické 



24 

 

obtíţe znásobují. U některých neléčených dospělých ve věku 18 aţ 35 let byly popsány 

psychické poruchy od hypochondrie po sebevraţedné sklony (Williams, Crabbe 2003, s. 

238). Často právě aţ tyto symptomy vedou k cílené terapii. 

 

1.4.3 Terapie 

Informace o pectus carinatum se v literatuře objevují daleko méně často neţ údaje 

o PE. Tento nepoměr je patrný i v historii. První zmínku v literatuře o PE můţeme 

dohledat v Bauhinově práci z roku 1594. A první popis operace provedl Meyer v roce 

1911. O PC prvně píše aţ v roce 1865 Heurter – konkrétně popisuje konzervativní léčbu 

pomocí přikládání pytlíků s pískem. Otevřená operace je prvně popsána Sauerbuchem 

aţ v roce 1928 (Kučera et al., 2005, s. 672). 

Chirurgická terapie: 

Rozvoj operační korekce PC se datuje od roku 1952, kdy provedl Ravitch korekci 

horního chondromanubriálního typu. Jednalo se o dvojitou sternální osteotomii 

spojenou s odstraněním několika kosto-sternálních chrupavčitých spojů. V roce 1953 

Lester popsal dvě metody pro úpravu chondrogladiolárního typu. První přístup, resekce 

přední části sterna, byl později zavrhnut pro nadměrné krevní ztráty a neuspokojivé 

výsledky. Druhá metoda – subperiostální resekce celého sterna byla ovšem stejně 

radikální technikou. Později Brodkin v roce 1958 popsal techniku tzv. xiphosternopexii 

– přetnutí mečovitého výběţku společně s transpozicí břišních svalů kraniálněji na 

sternum. Jako neţádoucí efekt se ovšem začala objevovat u mladších pacientů dorzální 

nestabilita sterna. Základem i pro dnešní způsob otevřené operace byla 

subperichondriální resekce chrupavek spojená s transversální sternální osteotomií a 

případnou transpozicí participujících svalů popsaná v roce 1973 Welchem a Vosem 

(Shamberger, 2009, s. 615). 

Nástup miniinvazivních metod po roce 1990 je spojován se jménem Nuss. Opět se 

nejprve jednalo o korekci PE a teprve po přelomu tisíciletí s dalšími variacemi Nussovy 

operace se začala rozvíjet korekce deformit PC (Abramson, 2005; Hock 2009; Kálmán, 

2009; Kim, Idowu, 2009; Abramson et al., 2009; Poullis, 2010). Princip korekce 

vychází z thorakoskopického zavedení jednoho či dvou ocelových prutů podél ţeber, 

korigujících zároveň postavení sterna bez resekce sterno-kostálních chrupavčitých spojů 

(Lopushinsky, Fecteau, 2008, s. 202). 
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Konzervativní terapie: 

V poslední době se objevila také snaha o rozvoj konzervativní kompresivní 

terapie – tzv. „bracing“. Její výhody se odvíjejí především od zamezení vzniku rizik 

spojených s operací a vzniku jizvy, dále také i od podstatného sníţení nákladů na 

terapii. Úspěšnost léčby je ovšem významně závislá na věku. Vychází z principu, 

kterého vyuţívá i Nussova korekce, a to ze značné elasticity hrudního koše. U mladších 

dětí je často dosaţeno poţadovaného výsledku, a to i z důvodu kratší celkové doby 

terapie a nutnosti pouţít menších tlaků. Vývoj deformity se zvýrazňuje ovšem převáţně 

aţ v období puberty. U starších pacientů jiţ chrupavky nemají tak vysokou elastickou 

schopnost. Je proto nutná delší doba terapie a pouţití větších korekčních tlaků. Terapie 

je v tomto případě nejčastěji odmítána pro výraznou bolestivost či pro časovou 

náročnost a zdlouhavost. V současnosti je nutné ortézu nosit ideálně 23h denně po dobu 

průměrně 5 – 12 měsíců (Martinez-Ferro et al., 2008, s. 199). Pokud pacient přistupuje 

k terapii zejména kvůli psychologickému efektu, nutnost dlouhodobého nošení 

korekčního aparátu není ideálním řešením (Lee, 2008, s. 149). Přesto pro vhodně 

indikované pacienty se tento způsob terapie ukazuje jako výhodný a úspěšnost korekce 

dosahuje aţ 75% (Shamberger, 2009, s. 615). 

 

Fyzioterapie v léčbě hrudních deformit: 

V současné době neexistuje věrohodná studie, která by ověřovala účinek 

fyzioterapie v léčbě vrozených deformit hrudníku. Běţně se ovšem uvádí, ţe samotná 

fyzioterapie nedokáţe progresi deformity zastavit. Můţe mít efekt při posturální 

korekci, do jisté míry i v prevenci rozvoje deformity, ale nejčastěji je uváděn efekt 

v prevenci plicních pooperačních komplikací (Schoenmakers et al., 2000, s. 1440). 

V současnosti je proto fyzioterapie doporučována předoperačně pro zlepšení drţení těla 

a nácvik optimálních posturálních mechanismů. Dále také pro prevenci zkrácení 

pektorálních svalů. Nejvýznamnější částí fyzioterapie je ovšem v současnosti 

postoperační péče o dýchací cesty – plicní rehabilitace. Cílem dechových cvičení je 

sníţení rizika vzniku pneumonie či atelektáz. Za významnou sloţku je označováno i 

ovlivnění a zmírnění bolesti (Schoenmakers et al., 2000, s. 1440). 
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1.5 Plicní funkce pacientů s deformitou hrudníku 

Literatura, která postihuje stav plicních funkcí u pacientů s PC, v současnosti 

prakticky samostatně neexistuje. Ve většině případů se jedná o studie zaměřené na PE a 

problematika PC je zde uváděna pouze jako doplňující informace. V jediné samostatné 

práci týkající se PC a respiračních funkcí Kučera et al. (2005, s. 675) popisují soubor 15 

probandů. U tří byl nalezen výskyt restriktivní poruchy, deset pacientů dosahovalo 

normálních plicních funkcí a u dvou byl nález supranormální – usilovná vitální kapacita 

(FVC) větší neţ 100%. Coskun et al. (2010, s. 1019) uvádí na souboru 8 probandů 

normální nález u 62,5%, mírnou restrikci u 25% a mírou obstrukci u 12,5%. Kritéria 

hodnocení testů plicních funkcí (PFT) ovšem dále nespecifikují. Nálezy Derveauxe et 

al. (1989, s. 854) a Cahilla et al. (1984, s. 431) se na souboru 13, resp. 5, pacientů neliší 

od normálních náleţitých hodnot (Tabulka 2). O PC se okrajově zmiňují i Sly a Collins 

(2006, s. 88), kdy uvádějí častý výskyt PC společně s dlouhodobou hyperinflací a 

Harrisonovou rýhou. 

Problematiku plicních funkcí u deformit PE jiţ popisuje celá řada autorů (Tabulka 

2, více Příloha 2). V mnoha provedených studiích byl pozorován pokles plicních 

objemů, který byl vysvětlován přítomností restrikční poruchy. Nejčastěji byl popisován 

pokles celkové plicní kapacity (TLC) a vitální kapacity plic (VC). Restrikční porucha 

byla povaţována za výsledek nepravidelného a zmenšeného tvaru hrudníku, který bránil 

ideálnímu růstu a rozvoji plic (Koumbourlis, 2009, s. 4). 

 

Autor 
TLC 

(%Nál.) 

VC 

(%Nál.) 

FVC 

(%Nál.) 

FEV1 

(%Nál.) 

RV 

(%Nál.) 
RV%TLC 

Orzalesi, Cook, 1965 

(12) 
90 ± 8 81 ± 11 - - 117 ± 26 - 

Cahill et al., 1984* 

- PE (14) 3,21 ± 1,12 2,48 ± 0,96 - - - - 

- PC (5) 5,02 ± 0,36 4,12 ± 0,40 - - - 
 

Derveaux et al., 1989 
      

- PE (54) - 90 ± 10 - 93 ± 13 - - 

- PC (13) - 104 ± 12 - 104 ± 14 - - 

Kaguraoka et al. 1992 

(138) 
100,4 ± 14,5 86,1 ± 14,7 - 85,5 ± 14,1 122 ± 34,7 - 

Morshius et al., 1994a 

(35) 
86,0 ± 14,3 79,7 ± 16,2 - 83,8 ± 17,8 103,1 ± 25,6 - 

Morshius et al., 1994b 
(147) 

83,7 ± 12,3 78,3 ± 13,5 - 79,3 ± 14,7 104,6 ± 29,5 28,1 ± 6,3 

Quigley et al., 1996 

 (36) 
89 ± 17 - 81 ± 14 79 ± 14 117 ± 34 29 ± 20 
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Autor 
TLC 

(%Nál.) 

VC 

(%Nál.) 

FVC 

(%Nál.) 

FEV1 

(%Nál.) 

RV 

(%Nál.) 
RV%TLC 

Hu et al., 2000* 

(171) 
2,49 ± 0,282 1,74 ± 0,25 1,85 ± 0,26 1,49 ± 0,20 - 27,6 ± 2,04 

Borowitz et al., 2003 

(10) 
91 (73-114) - 91 (62-108) 91 (65-112) - 30 (10-46) 

Malek et al., 2003 

(21) 
92 - 86 87 108 - 

Sigalet et al., 2003 

(11) 
108 ± 24 94 ± 21 92 ± 22 79 ± 22 - - 

Koumbourlis, Stolar 

2004a (103) 
95,4 ± 14,8 - 97,0 ± 17,2 93,3 ± 19,0 127,1 ± 46,5 28,8 ± 10,5 

Bawazir et al., 2005 

(47) 
98,2 ± 2,9 92,5 ± 2,7 88,7 ± 2,9 79,2 ± 2,4 - - 

Aronson et al., 2007 

(111) 
90,9 ± 11,3 89,9 ± 12,9 - 94,6 ± 13,9 - - 

Kelly et al., 2007 

(307) 
94 - 90 89 111 26 

Sigalet et al., 2007 

(26) 
95,3 ± 16,0 91,1 ± 18,6 89,5 ± 18,6 78,4 ± 16,0 - - 

Tabulka 2. Vybrané plicní objemy a ventilační parametry u pacientů s PE a PC vyjádřené v % normy; 

pozn.: číslo v závorce za autorem udává počet probandů; pokud není uvedeno jinak, platí pro PE; * čísla 

vyjadřují absolutní hodnoty, ne náleţité % normy 

 

Pro správné určení, zda se jedná o obstrukční či restriktivní poruchu plic, uvádím 

současné standardizované doporučení v hodnocení plicních funkcí vydané American 

Thoracic Society a European Respiratory Society (ATS/ERS) (Pellegrino et al., 2005). 

Charakteristika obstrukční poruchy: 

Pro obstrukční poruchu je obvyklé disproporcionální sníţení maximálního airflow 

k maximálnímu objemu vzduchu, který můţe být z plic vydechnut (VC). Nepřímo tak 

ukazuje na zúţení dýchacích cest během výdechu, a je proto definována sníţením 

poměru FEV1/VC pod 5. percentil náleţité hodnoty. Větší kvantitativní známkou 

obstrukce neţ samotná hodnota FEV1 je proporcionálně větší sníţení průtoku po 

vydechnutí 75% FVC (MEF75), či sníţení průměrného výdechového průtoku mezi 25 – 

75% FVC (MEF25-75). Tyto hodnoty ovšem ne vţdy odhalí méně závaţnou obstrukční 

poruchu. Naopak těţší obstrukci provází významnější sníţení FEV1 v disproporci ke 

sníţení VC. 

Speciální pozornost vyvolává situace, kdy jsou FEV1 a FVC sníţeny, ale poměr 

FEV1/FVC dosahuje téměř normálních hodnot. Ta se nejčastěji objevuje při celkovém 

selhání pacienta nadechnout či vydechnout. Další moţností je i sníţení výdechového 

proudu na tak nízkou hodnotu, ţe doba výdechu nestačí k vydechnutí dostatečného 
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mnoţství vzduchu, a RV se proto zvýší. TLC zůstává v tomto případě nezměněné a 

MEF75 naopak významně klesá. Obdobná situace nastává při kolapsibilitě dolních 

dýchacích cest během první fáze výdechu. Pro stanovení diagnózy obstrukční poruchy 

není povinné měřit plicní objemy, přesto můţe často odkrýt skryté postiţení. Zejména 

zvýšený poměr RV/TLC můţe odhalit míru plicní hyperinflace a připadnou obstrukční 

poruchu. 

Odpor dýchacích cest není obvykle klinicky vyuţíván pro zjišťování obstrukční 

poruchy. Přesto ji lze objevit zejména u pacientů, kteří nejsou schopni maximálních 

výdechových manévrů. 

Charakteristika restriktivní poruchy: 

Pro restriktivní poruchu je typické sníţení TLC pod 5. percentil náleţité hodnoty a 

zároveň normální poměr FEV1/VC. Podezření na restrikci lze odhalit, i pokud je VC 

sníţeno a FEV1/VC má vyšší hodnoty (>85-90%), zároveň ovšem musí mít křivka 

průtok/objem konvexní průběh. Obdobná situace můţe vzniknout i při submaximálním 

nádechovém či výdechovém úsilí či obstrukci periferních dýchacích cest (viz výše). Pro 

obstrukci má ale vţdy křivka průtok/objem charakteristický konkávní průběh. Samotné 

sníţení hodnoty VC proto neprokazuje restriktivní poruchu. Stejně tak nízké hodnoty 

TLC měřené „single-breath test“ by neměly být striktně hodnoceny jako restrikční 

porucha. Výsledek měření můţe být podhodnocen, a to tím více, čím je závaţnější 

obstrukce. V krajním případě můţe být TLC podhodnoceno aţ o 3 l. 

(Pellegrino et al., 2005, s. 953-5) 

Výše popsané souvislosti mohou odhalit určitý stupeň nepřesné interpretace 

výsledků provedených studií. Zároveň z provedených studií vyplývá, ţe ačkoli plicní 

objemy mají niţší hodnoty, zůstávají stále ještě v rozmezí fyziologických norem. 

Provedené studie ukazují, ţe obraz plicních funkcí je v širokém rozmezí a závisí na míře 

postiţení (Tabulka 2 a 3, více Příloha 2). Podle současných studií, normální plicní 

objemy a funkce nalezneme u 54 % pacientů, zatímco 41 % mají obstrukci a pouze u 5 

% se vyskytuje restrikce (Koumbourlis, 2009, s. 4). Vzájemný vztah PE a obstrukční 

poruchy je popsán i v obráceném směru. Ačkoli dlouholetá obstrukce horních dýchacích 

cest můţe způsobit PE, je takto vzniklá forma poruchy daleko méně častá neţ vrozená 

(Sly, Collins, 2006, s. 88). 
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Autor TLC (%Nál.) VCIN (%Nál.) FVC (%Nál.) FEV1(%Nál.) RV (%Nál.) 

Kowalewski et al. 1998 

 

 

 

 

 
     - PI* < 1,3 (22) - 84,7 ± 16,1 - 78,4 ± 171 - 

              ≥ 1,3 (12) - 70,9 ± 18,4 - 64,8 ± 16,3 - 

Malek et al., 2003 

 

 

 

 

 
 - PSI**  3,0 - 3,9 (3) 98 - 96 87 104 

               4,0 - 4,9 (9) 93 - 86 89 106 

               5,0 - 5,9 (4) 89 - 80 82 108 

               ≥ 6,0 (5) 90 - 80 84 117 

 

Tabulka 3. Plicní objemy a ventilační parametry u pacientů s PE dle závaţnosti deformity; * PI – pectus 

index ** PSI – pectus severity index (Hallerův index) – u obou indexů niţší hodnota odpovídá menší 

velikosti deformity 

 

Zároveň z uvedených údajů (Tabulka 4, více Příloha 3) lze vypozorovat nárůst 

obstrukčních a restrikčních poruch s přibývajícím věkem. Naopak u mladších pacientů 

nacházíme častěji normální nález. Vzhledem k tomu, ţe největší růst a rozvoj plic 

probíhá v prvních letech ţivota, můţeme se domnívat, ţe PE má velmi malý vliv na růst 

plic (Koumbourlis, 2009, s. 4). 

 

Autor TLC (%Nál.) FVC (%Nál.) FEV1(%Nál.) RV (%Nál.) RV%TLC 

Lawson et al., 2005 

     
      <11 let (119) - 90 89 - - 

      ≥11 let (289) - 85 84 - - 

Koumbourlis, Stolar 2004a 

     
       5-9  let (43) 101 ± 9 101 ± 16 97 ± 17 146 ± 44 33 ± 9 

      10- 14 let (36) 87 ± 13 94 ± 20 91 ± 23 117 ± 51 29 ± 14 

´     15- 19 let (24) 99 ± 18 95 ± 13 91 ± 15 114 ± 32 24 ± 5 

Kelly et al., 2007 

     
      <11 let (47) - 92 92 - - 

      ≥11 let (260) - 89 88 - - 

Tabulka 4. Vybrané plicní objemy a ventilační parametry u pacientů s PE dle věku 

 

Vhodným nástrojem pro objasnění plicních poruch u pacientů s PE se proto 

v poslední době ukazuje zjištění hodnoty RV a zejména poměru RV%TLC. 

Zcela překvapivé jsou nálezy zvýšení reziduálního objemu RV a poměru 

RV%TLC, který ukazuje na přítomnost air-trappingu. Ten nebyl nalezen pouze u 
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obstruktivní poruchy, ale i u pacientů s normálním či restriktivním obrazem. Vzhledem 

k tomu, ţe vzestup RV je podle definice doprovázen sníţením VC, je moţné, ţe pokles 

FVC, který často u pacientů s PE nalézáme, je způsoben zmíněným air-trappingem a ne, 

jak se obvykle předpokládá, poškozením plicního růstu (Koumbourlis, 2009, s. 4). 

Z výše uvedeného závěru, tedy ţe propad sterna nemusí mít restriktivní vliv na 

funkci plic, ale ţe porucha plicních funkcí je u PE vyvolána jiným mechanismem 

spojeným s deformitou, lze předpokládat obdobné odlišnosti v plicních funkcích i u 

pacientů s PC. To potvrzuje i zmínka o přítomnosti hyperinflace u těchto pacientů (Sly, 

Collins, 2006, s. 88). 

Významnou částí komplexního testování funkce plic je měření síly respiračních 

svalů. Jednou z metod je měření maximálních inspiračních a expiračních tlaků (MIP a 

MEP, maximum inspiratory a expiratory pressure), jehoţ pomocí lze odhalit poruchu 

funkce dechových svalů. Při normálních hodnotách MEP a sníţených hodnotách MIP se 

můţe jednat o izolovanou poruchu funkce bránice (ATS/ERS, 2002, s. 532.). Podle 

prvních výsledků provedených v roce 1988 u 21 pacientů s PE po korekční operaci 

dosahovaly hodnoty MIP 109 ± 51, resp. MEP 128 ± 51 cmH2O. MIP byly v normálním 

rozsahu a MEP na spodní hranici normality (Derveaux et al., 1988, s. 824). V roce 2004 

bylo prokázáno u předoperačních pacientů s PE signifikantní sníţení MIP a MEP. 

Soubor 21 probandů dosahoval 53% ± 27 MIP, resp. 53% ± 17 MEP hodnot normy 

(Koumbourlis, Stolar, 2004b, s. 602A). V popsané kazuistice u pacienta s PE a 

oboustrannou bolestí ramen byly naměřeny hodnoty MIP 90 a MEP 93 cmH2O 

(Canavan, Cahalin, 2008, s. 2195), resp. 73 a 40% normy (ATS/ERS, 2002, s. 532). 

Další studie zabývající se touto problematikou u pacientů s deformitou hrudníku nebyly 

publikovány. 

 

1.6  Posturalita pacientů s deformitou hrudníku 

Velmi často je v literatuře zmiňováno abnormální drţení těla spojené 

s deformitami hrudníku – „classic pectus posture“ (Lawson et al., 2005, s. 175). Bliţší 

popis drţení těla je aţ na výjimky ojedinělý a neposkytuje bliţší kvantitativní a 

kvalitativní znaky. Setkáváme se s předsunutým drţením hlavy, ochablou břišní stěnou 

(Jiang et al., 1999, s. 1788), kulatými (Lawson et al., 2005, s. 175) či ve spojitosti se 

skoliózou hypokyfotickými zády (Waters et al., 1989, s. 551). 
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Podle ojedinělé studie z roku 2000 měla ze souboru 21 pacientů s PC a PE chabé 

drţení těla polovina vyšetřovaných. Generalizovaná hypermobilita byla přítomna u šesti 

z šestnácti pacientů s PE. Nebylo pozorováno omezení spinální hybnosti, zkrácení 

pektorálních svalů či oslabení svalů horních končetin. Paradoxní dýchání a oslabení 

svalů trupu společně s plicní dysfunkcí bylo zjištěno u čtyř pacientů (Schoenmakers et 

al., 2000, s. 1442). 

Somatotyp pacienta s PE je obvykle charakterizován jako vysoký a štíhlý typ. 

Přesto břišní stěna ventrálně prominuje, ramena ubíhají do protrakce a paţe volně nevisí 

podél trupu, ale dostávají se před osu těla. Zároveň jsou ramena zešikmena na stranu 

rotace sterna. Dolní končetina, opačná k zešikmené straně ramen, je lehce pokrčena a 

pacient tak nese většinu váhy těla na druhé noze (Kombourlis, 2009, s. 4-5). 

Abnormální postavení sterna u pacientů s deformitou hrudníku omezuje pohyb 

ţeber. Zmenšením pohyblivosti především dolních ţeber (nejvíce pohyblivých) se 

hrudník přestává rozšiřovat v latero-laterálním směru a opticky se pohybuje pouze 

vertikálně. Pokud se jedná o asymetrickou deformitu, ţebra přenášejí tlak na páteř 

nerovnoměrně a můţe dojít k posunu obratlových těl a vzniku skoliózy (Koumbourlis, 

2009, s. 4). Nejčastěji uváděnou posturální odchylkou u pacientů s deformitou hrudníku 

je popisována právě skolióza. V literatuře můţeme najít poměrně velký rozptyl jejího 

výskytu, a to od 5 do 65% s nejčastěji se pohybujícími hodnotami mezi 20 aţ 40% 

(Williams, Crabbe, 2003, s. 238; Lopushinsky, Fecteau, 2008, s. 201; Matos et al., 

1997, s. 346; Foulkasrud, Beanes, 2001, s. 899; Koumbourlis, Stolar, 2004a, s. 341; 

Lawson et al., 2005, s. 175; Kelly et al., 2007, s. 209). 

V jediné studii zaměřené na sledování skolióz u pacientů s PC a PE bylo na 

vzorku celkem 592 pacientů prokázána skolióza ve 21,5%. Většina pacientů s PC i s PE 

(93, resp. 80%) vykazovala skoliózu s jednoduchou hlavní hrudní křivkou v rozsahu 

Th4 aţ Th9 o velikosti v průměru 15°. Zároveň průměrný stupeň hrudní hypokyfózy byl 

25° (Waters et al., 1989, s. 553). 

Souvislost nerovnoměrného tlaku ţeber na páteř a vzniku skoliózy lze 

vypozorovat i z popsaných případů vzniku skoliózy po korekčním zásahu dle Nusse 

(Niedbala et al., 2003, s. 530). Během této techniky je vytvořen velký tlak na 

zdeformované sternum bez současné korekce hrudníku z dorzální strany. Protoţe 

hrudník funguje v uzavřeném kinematickém řetězci, tlak se přenáší přes ţebro aţ na 
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obratlové tělo. Takto popsanou anatomickou korekcí existuje riziko vzniku sekundární 

skoliózy (Poullis, 2010, s. 222). 

Ačkoli vrozené deformity hrudníku nejsou primárně poruchou ţádného 

z respiračních svalů, postavení ţeber a další posturální odchylky, které jsou 

s deformitou spojeny, vytvářejí nevýhodné postavení pro jejich funkci. Pokud je tvar 

hrudního koše abnormální, funkce dechových svalů můţe být zhoršena a účinnost 

bránice sníţena (Sigalet et al., 2007, s. 496). To platí jednak pro dechovou, ale i 

posturální funkci svalu. Lewit (2003, s. 60) rozlišuje dva patologické modely drţení 

hrudníku - předsunuté a chabé drţení hrudníku. Obrázek 11 ilustruje obě varianty a 

naznačuje vznik patologických svalových dysbalancí. 

 

Při poruše pohyblivosti v kostovertebrálních kloubech je tento pohyb 

kompenzován souhybem celé páteře. Během inspirace se páteř extenduje, během 

výdechu flektuje. Stejný mechanismus se uplatňuje při pohybu páteře do napřímení a 

celý hrudník se tudíţ nastavuje do inspiračního postavení. Trvalé nádechové postavení 

hrudníku je spojeno i se změnou polohy a tvaru bránice, kdy je vytaţena společně 

s ţebry kraniálním směrem. Mluvíme o tzv. syndromu rozevřených nůţek. Nevýhodná 

 

Obrázek 11. Varianty drţení hrudníku: dva obrázky vlevo znázorňují předsunuté drţení, dva vpravo 

chabé drţení (Kolář et al., 2009b, s. 46) 
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poloha oslabuje jak dechovou tak i posturální funkci bránice. Je významně sníţena 

ventilační výkonnost a stabilizace trupu pracuje v patologických svalových souhrách 

(Obrázek 12) (Kolář et al., 2009b, s. 45). 

 

V současné době neexistuje literatura popisující kvalitu stability či posturálně-

rovnováţných reakcí u pacientů s deformitami hrudníku a stabilometrické studie chybí. 

Lewit uvádí pro vztah rovnováhy a drţení trupu svou klinickou zkušenost: „malé 

zakřivení, tj. „plochá záda“, jdou ruku v ruce s hypermobilitou a malou stabilitou, a 

naopak, výraznější zkřivení (a to jak v sagitální, tak i ve frontální rovině) odpovídají 

větší stabilitě při menší pohyblivosti“ (Lewit, 2003, s. 60). 

 

  

 

Obrázek 12. Vlevo fyziologické postavení hrudníku, vpravo syndrom rozevřených nůţek (Kolář et al., 

2009b, s. 45) 
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2 CÍL PRÁCE 

Vzhledem k nedostatku informací v problematice pacientů s vrozenou deformitou 

hrudníku – Pectus carinatum, stavu jejich plicních a posturálních funkcí jsme se pokusili 

o jejich sledování. 

- Cílem práce bylo zjistit a popsat, zda se u pacientů s PC liší plicní funkce od 

normy běţné populace a zda se u nich vyskytuje posturální odchylka 

projevující se poruchou rovnováhy. 

- Zároveň jsme zjišťovali, zda mezi oběma funkcemi (respirační a posturální) 

navzájem existuje závislost. 

- Vzhledem k nejednotnosti údajů v literatuře, zda dochází ke změně hodnot 

spirometrických parametrů po korekční operaci, jsme sledovali srovnání 

předoperačních a pooperačních hodnot plicních funkcí. 

- Současně jsme hodnotili, zda k pooperační změně hodnot došlo zároveň i u 

námi měřených parametrů posturální funkce. 
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3 SOUBOR A METODIKA 

3.1  Soubor 

Náš soubor tvořilo 20 probandů s diagnózou PC (Tabulka 5). V souboru bylo 19 

muţů (95%) a 1 ţena (5%). Průměrný věk dosahoval 16,2 let (ve věkovém rozsahu od 

14,7 do 18,9 let), průměrná hmotnost byla 58,9 kg (v rozsahu 45 aţ 72 kg) a průměrná 

výška 177,7 (v rozsahu 160 aţ 195 cm). Symetrickou formu deformity měli 2 probandi 

(10%), levostrannou asymetrickou formu mělo 7 probandů (35%) a pravostrannou 

probandů 11 (55%). Tři probandi uvedli pozitivní alergologickou anamnézu. U dvou 

vyšetřovaných byla v raném dětství operována tříselná kýla. Dále byly přítomny 

jednotlivě tyto poruchy – vazomotorická cefalea a aplasia musculus pectoralis. Ţádný 

z vyšetřovaných neudával bolest či další obtíţe pohybového aparátu. Před vyšetřením 

nikdo ze zařazených nepoţil látku, která by mohla ovlivnit dechové či rovnováţné 

funkce (kofein, nikotin, apod.). Před vyšetřením podepsal kaţdý (případně jeho zákonný 

zástupce) písemný informovaný souhlas. 

 

 

3.2 Metodika 

Na Klinice dětské chirurgie FN Motol, Praha podstoupili všichni zařazení v našem 

souboru od ledna 2010 do března 2011 korekční operaci hrudníku dle Welche. V rámci 

předoperačního vyšetření kaţdý pacient podstoupil funkční vyšetření plic a 

posturografické vyšetření. U 11 pacientů bylo dále provedeno vyšetření funkce 

respiračního svalstva - MIP a MEP). Zobrazení CT hrudníku nebylo u tohoto typu 

deformity v předoperačním protokolu standardně poţadováno. U kaţdého pacienta bylo 

provedeno pouze RTG hrudníku, ze kterého ovšem nelze stanovit stupeň deformity 

(např. Hallerův index). Sedm pacientů podstoupilo opakovaně funkční vyšetření plic a 

n věk pohlaví výška hmotnost typ deformity 

20 16,2 ± 1,2 
19x muţ 

1x ţena 
177,7 ± 9,1 58,9 ± 8,5 

1x symetrický 

7x levostranný 

11x pravostranný 

 
Tabulka 5. Rozdělení vyšetřovaného souboru 
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posturografické vyšetření i po operaci – v odstupu průměrně 8,1 ± 3,0 měsíce. Pro 

srovnání posturografických výsledků byla vytvořena kontrolní skupina zdravých (viz 

dále). 

3.2.1 Metodika funkčního vyšetření plic (spirometrického vyšetření) 

Funkční vyšetření plic absolvoval celý soubor (n=20) před operací. Na pooperační 

kontrolní přeměření se dostavilo 7 pacientů. K měření byl pouţit celotělový 

pletysmograf MasterScreen Body Jaeger. 

 

 

Vyšetření probíhalo v následujícím pořadí a pacient byl postupně instruován 

k těmto krokům: 

1) Měření klidové spirometrie 

Pacient byl vyzván nejprve ke klidovému dýchání. Počítač z minimálně 10 

dechových cyklů určil klidovou dechovou polohu. Poté provedl pacient 

několik manévrů maximálního klidového výdechu (manévr ERV) a 

maximálního klidového nádechu (manévr IC). VCIN byla měřena 

z maximálního výdechu (poloha RV) do maximálního nádechu (poloha IC) a 

pro VCEX zcela opačně. Pro další zpracování byly pouţity následující 

parametry: VCIN, VCEX, IC. 

2) Měření usilovné spirometrie (křivka průtok – objem) 

Po několika klidných dechových cyklech byl pacient vyzván k pomalému 

maximálnímu nádechu a poté k usilovnému (co nejrychlejšímu) výdechu a 

opět k maximálnímu usilovnému nádechu. Snahou pacienta bylo, aby usilovný 

výdech trval alespoň 6s. Tento manévr byl 5x zopakován. Z naměřených 

hodnot počítač vybral nejlepší pokus a z něho zobrazil následující parametry: 

FVC, FEV1, FEV1%M, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, AEX. Nejlepší pokus je 

definován pro exspirační křivku jako nejvyšší součet FEV1 a FVC, pro 

inspirační křivku jako nejvyšší součet FVCIN a PIF. 

3) Měření celotělové pletysmografie 
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Pacient byl umístěn do hermeticky uzavřeného boxu. Přibliţně po jedné 

minutě byl pacient vyzván k připojení náustku a volnému dýchání. Při dýchání 

si pacient opíral dlaně obou rukou o tváře. Zahájení měření bylo spuštěno 

automaticky. Po ustálení odporové smyčky a dosaţení konstantní FRC 

vyšetřující uzavřel na konci klidového exspiria záklopku („shutter“) na cca 1-2 

s. Pacient byl zároveň vyzván, aby se pokusil o několik vdechů. Vyvolaný 

podtlak změnil objem plynu v plicích, coţ bylo spojeno se změnou tlaku 

v kabině, kterou jsme společně s tlakem v ústech zaznamenali. Nejlepší 

hodnoty parametrů jsou vybrány automaticky. Sledované parametry jsou 

SGtot, ITGV, RV, TLC, RV%TLC, ITGV%TLC, MEF75/TLC, MEF50/TLC, 

MEF25/TLC. 

Kaţdé vyšetření probíhalo na předem zkalibrovaném přístroji. Naměřené hodnoty 

jednotlivých parametrů byly automaticky přepočítávány na % náleţité hodnoty. 

Náleţité hodnoty byly počítány dle Zapletala et al. (1977). 

 

3.2.2 Metodika vyšetření funkce respiračního svalstva 

U jedenácti pacientů z našeho souboru byla vyšetřena síla respiračního svalstva. 

Ke zjištění síly respiračního svalstva bylo zvoleno měření maximálních statických 

inspiračních a expiračních tlaků v ústech, a to zejména pro jejich praktickou i časovou 

nenáročnost. Měřený tlak představuje tlak vytvořený přímo respiračním svalstvem 

(Pmus) společně s pasivní elastickou silou plic a hrudního koše (Prs). Pokud bychom 

chtěli Prs zcela vyloučit, museli bychom měření provádět v případě nádechu v klidové 

výdechové poloze (FRC, či na horní hranici ERV) a obdobně v případě výdechu na 

dolní hranici IRV. Protoţe je pro pacienty snazší vyvinout maximální dechové úsilí 

z krajních poloh maximálního nádechu a výdechu, bylo konvenčně stanoveno, ţe 

měření MIP probíhá z dosaţené maximální výdechové polohy (RV) a MEP z maximální 

nádechové polohy (TLC) (ATS/ERS, 2002, s. 532). 

 

Pro měření byl pouţit spirometr MasterScope Jaeger. 
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Samotné měření probíhalo v tomto pořadí: 

1) Měření MIP 

Po několika klidných dechových cyklech byl pacient vyzván k maximálnímu 

výdechu. Poté došlo k uzavření záklopky („shutter“) a pacient během 0,5 – 

1s dosáhl maximální inspiračního úsilí (tzv. Müllerův manévr), které se snaţil 

udrţet v rozmezí dalších 2 aţ 3s. Tento postup byl opakován 5x a nejvyšší 

hodnota ze všech pěti pokusů byla dále zaznamenána. 

2) Měření MEP 

Měření MEP následovalo ihned po změření hodnot MIP. Po několika klidných 

dechových cyklech byl pacient vyzván k maximálnímu nádechu. Následně 

došlo k uzavření záklopky („shutter“) a pacient během první vteřiny dosáhl 

maximálního exspiračního úsilí (tzv. Valsalvův manévr), které drţel další 2 aţ 

3s. Celý postup byl 5x opakován a nejvyšší naměřená hodnota byla 

zaznamenána. 

Před vyšetřením kaţdého pacienta proběhla vţdy kalibrace přístroje. Naměřené 

hodnoty jednotlivých parametrů byly automaticky přepočítávány na % náleţité hodnoty. 

Náleţité hodnoty byly počítány regresní analýzou odpovídajícímu věku pro MIP dle 

Hautmanna et al. (2000), pro MEP dle Karvonena et al. (1994). Vzhledem k tomu, ţe 

dosaţení maximálního výkonu je závislé na volní aktivaci, tedy na spolupráci a 

motivaci pacienta, měření vedl vţdy zaškolený vyšetřující. Pacient prováděl měření 

v korigovaném sedu s napřímením páteře. Náustek byl drţen ve vodorovné poloze a 

dbáno bylo i na úniky vzduchu mezi rty a náustkem. 

 

3.2.3 Metodika posturografického vyšetření 

Vyšetření probíhalo na postugrafu Balance Master firmy NeuroCom 

(BalanceMaster® System verze 8.0.3.) Pro naše vyšetření byl vybrán modifikovaný test 

senzoricko-rovnováţné interakce (mCTSIB) a to zejména proto, ţe je pro 

vyšetřovaného časově nenáročný a klade na něj minimální nároky. 

Vyšetření mCTSIB je společností NeuroCom upravený původní CTSIB test 

publikovaný prvně Shumway-Cookovou a Horakem (1986). Tento test vychází ze 

Senzory Organization Test (SOT). Výsledkem měření získáme přehled o velikosti a 
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rychlosti posturálních výkyvů během stoje, a to v různých variantách obtíţnosti. Právě 

moţnost zvýšení obtíţnosti umoţňuje odhalit odchylky, které se v klidu neobjevují. 

Relativní absence výchylek představuje ve vyšetření schopnost rovnováţné funkce těla. 

Pokud se objevují větší výchylky, můţeme usuzovat na ne zcela optimální posturálně – 

rovnováţnou funkci těla. Lze rozeznat abnormální funkci v senzorickém systému 

podílejícího se na řízení rovnováhy. Test ovšem neodhalí, zda se jedná o odchylku 

v somatosenzorickém, zrakovém či vestibulárním systému (NeuroCom® International, 

2002). 

Jako číselné výstupní parametry z testu mCTSIB umoţňuje systém Balance 

Master zobrazit ke kaţdému pokusu průměrnou rychlost výchylek „center of gravity“ 

(COG) („Mean COG Sway Velocity“) a průměrnou pozici COG („COG Alignment“). 

Průměrná rychlost výchylek COG je udávána ve stupních za sekundu, pozice COG v 

souřadnicovém systému a stupních (Obrázky 13 a 14). 

 

 
 

Obrázek 13. Grafický výstup testu mCTSIB, BalanceMaster, Neurocom; v horní polovině obrázku 

jsou znázorněny dráhy výchylek COG v čase během kaţdého pokusu, vlevo dole – průměrná 

rychlost výchylek COG kaţdé varianty měření, vpravo dole – znázornění polohy COG během 

kaţdého pokusu 
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Pro posouzení naměřených parametrů jsou výrobcem vytvořeny referenční 

hodnoty. Týkají se ovšem věkových skupin od 20 let výše (Příloha 4). Petersonová et al. 

uvádí, ţe děti do dvanácti let věku vykazují odlišný způsob vyuţívání senzorických 

informací (Peterson et al. 2006, s. 459). Průměrný věk našeho souboru činil 16,2 let. 

Abychom zamezili nepřesné interpretaci výsledků, byla vytvořena kontrolní výběrová 

skupina zdravých. Průměrný věk odpovídal přibliţně věku skupiny s PC (17,0 ± 0,5). 

Výběr probíhal náhodně a objekt musel splňovat tato kritéria: bez jakékoliv vrozené 

vývojové vady, absence váţného úrazu a onemocnění v anamnéze a v současnosti bez 

jakýchkoliv neuro-muskulo-skeletálních obtíţí. Do výběru bylo zahrnuto 19 probandů. 

Výběrová skupina zdravých podstoupila jedno vyšetření. Výsledky pacientů s PC 

nebyly dále srovnávány s referenčními hodnotami, ale s námi vytvořenou kontrolní 

skupinou (KS) zdravých. 

Postup vyšetření: 

Vyšetřovaný byl bos postaven na stabilometrickou desku. Manuální korekce stoje 

proběhla pouze v oblasti opěrné báze – a to pouze do té míry, aby splňovala podmínky 

zaujetí polohy dané výrobcem. Dále byl pacient vyzván, aby se díval před sebe a snaţil 

se stát vzpřímeně a v klidu. Postupně absolvoval čtyři varianty testu v následujícím 

pořadí: 

1) Pevná podloţka, otevřené oči (Firm EO) 

2) Pevná podloţka, zavřené oči (Firm EC) 

3) Pěnová podloţka, otevřené oči (Foam EO) 

4) Pěnová podloţka, zavřené oči (Foam EC) 

Kaţdá varianta byla měřena 3x, přičemţ kaţdý pokus trval 10s a všechny pokusy 

následovaly hned po sobě bez přerušení testování. Hodnoty jednotlivých pokusů kaţdé 

z variant byly sečteny a z nich spočítán průměr pro kaţdou variantu měření. 

 
Obrázek 14. Číselný výstup testu mCTSIB, BalanceMaster, Neurocom 
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3.2.4 Statistika 

Ve statistickém zpracování naměřených hodnot byly pouţity následující metody: 

- pro posouzení normality dat sledovaného souboru byl vyuţit Shapirův-

Wilkův test 

- pro srovnání naměřených a referenčních hodnot byl pouţit jednovýběrový 

dvoustranný t-test a jednovýběrový Wilcoxonův test 

- pro porovnání skupin mezi sebou byly pouţity dvouvýběrový Wilcoxonův 

test a párový dvoustranný t-test 

- pro zjištění závislosti naměřených hodnot byl proveden Spearmanův 

korelační test. 

Statistické zpracování bylo provedeno v programu STATISTICA
®
, StatSoft, ver. 

9.0. Jako statisticky významná byla stanovena hladina p ˂ 0,05. 

  



42 

 

4 VÝSLEDKY 

4.1 Funkční vyšetření plic 

4.1.1 Předoperační hodnoty 

Při tomto měření jsme porovnali námi naměřené hodnoty s náleţitými hodnotami. 

Souhrn je uveden v Tabulce 6. 

 

 
N Průměr SD SE p 

VCIN 20 86,8 18,4 4,1 0,005 

VCEX 20 90,2 17,7 4,0 0,023 

IC 20 84,0 16,4 3,7 ˂ 0,001 

FVC 20 92,4 14,5 3,3 0,030 

FEV1 20 101,3 10,9 2,4 0,593 

FEV1%M 20 108,2 10,2 2,3 0,002 

PEF 20 92,1 21,9 4,9 0,125 

MEF75 20 101,4 25,7 5,8 0,807 

MEF50 20 112,1 30,5 6,8 0,091 

MEF25 20 134,8 40,4 9,0 0,001 

AEX 16 104,3 28,7 7,2 0,555 

SG tot 20 118,8 28,3 6,3 0,008 

ITGV 20 125,4 24,3 5,4 ˂ 0,001 

RV 20 140,9 49,8 11,1 0,002 

TLC 20 104,4 14,6 3,3 0,190 

RV%TLC 20 123,5 38,6 8,6 0,014 

ITGV%TLC 20 119,7 13,6 3,0 ˂ 0,001 

MEF75/TLC 20 99,6 32,3 7,2 0,960 

MEF50/TLC 18 113,0 39,9 9,4 0,187 

MEF25/TLC 18 135,8 45,4 10,7 0,004 

 
Tabulka 6. Naměřené hodnoty PFT u skupiny PC;N – počet probandů,  průměry vyjadřují 
procento náleţité hodnoty, SD – směrodatná odchylka, SE – směrodatná chyba, p – 

statistická významnost 
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Za klinicky významné povaţujeme sníţení či zvýšení vybraného parametru o více 

neţ 20% od normy. Zvýšení nad tuto mez můţeme pozorovat u MEF25, ITGV, RV, 

RV%TLC a MEF25/TLC. Pro všechny zmíněné parametry je rozdíl signifikantní. 

Rozloţení dat našeho souboru charakterizuje Obrázek 15 a Obrázek 16. 

 

 
Obrázek 16. Naměřené hodnoty PFT u PC 

 
Obrázek 15. Naměřené hodnoty PFT u PC 
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Shrnutí nálezu: 

V našem souboru pacientů s PC pozorujeme významnou přítomnost dynamické i 

statické hyperinflace (zvýšené parametry RV, RV%TLC, ITGV). Zároveň zjišťujeme 

supranormální hodnoty parametrů MEF25 a MEF25/TLC, coţ značí zvýšenou 

průchodnost periferních dýchacích cest. Hodnoty klidové spirometrie jsou sníţeny, ale 

pohybují se na spodní hranici normy klinické významnosti. Z hodnot testovaných 

během usilovného manévru nebyla zjištěna přítomnost obstrukce. Parametry VC a FVC 

nepoukazují na restriktivní poruchu. 

 

4.1.2 Srovnání výsledků před a po korekční operaci 

U sedmi pacientů jsme srovnali náleţité hodnoty vyjádřené v procentech 

předoperačně a pooperačně naměřených dat. U ţádného z parametrů nebyl zaznamenán 

statisticky významný posun. Důleţité parametry, které mohou naznačit trend vývoje, 

znázorňuje Tabulka 8. Celkový přehled všech parametrů je přiloţen v Příloze 5. 

 

 

 

 

 
Hodnoty PFT před a po korekční operaci 

 
před op. SD před po op. SD po Δ SD Δ p 

MEF50 112,3 33,1 110,8 23,9 -1,49 28,32 0,894 

MEF25 133,2 45,7 122,8 43,3 -10,43 45,18 0,564 

AEX 112,8 28,3 104,3 6,4 -8,50 22,39 0,444 

SGtot 109,4 19,2 121,8 30,3 12,44 20,05 0,152 

ITGV 123,6 37,0 112,9 28,4 -10,76 23,14 0,265 

RV 120,6 63,0 122,5 34,7 1,84 63,41 0,941 

TLC 104,3 19,5 101,6 14,0 -2,64 12,10 0,584 

RV%TLC 106,0 50,1 112,0 30,6 6,04 46,56 0,743 

ITGV%TLC 117,0 16,8 111,7 19,2 -5,31 6,49 0,073 

MEF50/TLC 113,5 46,3 113,5 33,2 -0,07 35,21 0,996 

 
Tabulka 7. Hodnoty vybraných parametrů PFT před a po korekční operaci; Δ rozdíl naměřených 

hodnot před a po operaci 
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Shrnutí nálezu: 

Naše výsledky měření nepotvrzují významnou změnu PFT u pacientů s PC před a 

po korekční operaci dle Welche. Mezi limitace této studie patří i efekt (fenomén) 

malých čísel (N=7). Proto z naměřených hodnot můţeme pouze odhadnout trendy 

vývoje PFT před a po operaci: 

- Po operaci se dynamické i statické plicní objemy významně nemění. Za velmi 

důleţité povaţujeme, ţe se téměř nemění ukazatel velikosti plic – TLC (104,3 

± 19,5 před resp. 101,6 ± 14,0 po operaci). Operace tedy nemá zásadní vliv na 

celkový objem respiračního systému („hrudník-plíce-bránice“). 

- Ukazatele průchodnosti periferních dýchacích cest (MEF25, MEF50 a AEX) 

vykazují trend mírného nevýznamného poklesu. Po korekci syrových hodnot 

maximálních výdechových průtoků (MEF25, MEF50) na velikost plic 

(MEF25/TLC, MEF50/TLC) tento trend zcela mizí (viz vývoj MEF50/TLC 

113,5 ± 46,3 před, resp. 113,5 ± 33,2 po operaci). 

- Zvyšuje se míra statické hyperinflace (RV a RV%TLC) 

- Přítomná dynamická hyperinflace má naopak tendenci ke sníţení (ITGV a 

ITGV%TLC) 

 

4.2 Vyšetření funkce respiračního svalstva 

Jedenáct pacientů podstoupilo v rámci předoperačního vyšetření měření MIP a 

MEP. U obou parametrů jsme zjistili významné sníţení hodnot. Nad úrovní normy se 

při měření MIP pohybovali pouze dva probandi. Medián dosáhl hranice 55%, při 

signifikantním změně p = 0,008. Během měření MEP nedosáhl ţádný z probandů své 

normy. Nejlepší výsledek jsme zaznamenali na úrovni 86,8% normy. Průměr dosahoval 

signifikantního sníţení na úroveň 42,5% normy (p = 0,003). Rozloţení dat v souboru 

znázorňují Obrázek 17 a Tabulka 8. 
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Shrnutí nálezu: 

Během maximálních usilovných dechových manévrů jsme pozorovali významné 

sníţení MIP a MEP, které odhaluje moţnou dysfunkci respiračních svalů, zejména 

bránice. 

 

4.3 Posturografické vyšetření 

Srovnáním skupiny pacientů s PC (n = 20) před korekční operací a kontrolní 

skupiny zdravých (n = 19) jsme získali následující výsledky. 

 

4.3.1 Předoperační hodnoty 

A) Průměrná rychlost výchylek COG 

Výrazný rozdíl mezi skupinou pacientů s PC a skupinou zdravých se objevil aţ 

v poslední variantě testu mCTSIB (Foam EC) (p = 0,024). Rozdíl v rychlosti u těchto 

skupin je 0,44°/s v případě průměru, resp. 0,35°/s v případě mediánu. Značný rozdíl 

 
N Průměr Medián SD 25. % 75. % p 

MIP 11 62,7 55,1 26,1 46,6 61,3 0,008 

MEP 11 42,5 43,4 20,8 24,2 53,9 0,003 

 

Tabulka 8. Naměřené hodnoty MIP a MEP 

 
 

Obrázek 17. Maximální inspirační a expirační tlaky; zobrazeny jsou hodnoty všech 11 probandů 
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nacházíme i ve velikosti směrodatné odchylky. Zatímco v průběhu prvních tří variant 

testu byl nárůst směrodatné odchylky téměř shodný, u čtvrté varianty se výrazně 

odlišuje – 0,66 u PC resp. 0,36 u KS (Tabulka 9). Srovnání obou skupin znázorňuje 

Obrázek 18. 

 

 

 
Obrázek 18. Porovnání hodnot průměrné rychlosti výchylek COG u skupiny pacientů s PC a 

kontrolní skupiny (KS); spojnicová úsečka značí vztah středních hodnot mezi soubory PC a KS 

 

 
Průměrná rychlost výchylek COG 

 
N Průměr Medián SD 25.% 75.% p 

PC Firm EO 20 0,22 0,20 0,08 0,17 0,25  

KS Firm EO 19 0,24 0,20 0,09 0,20 0,27 0,351 

PC Firm EC 20 0,26 0,25 0,09 0,19 0,32  

KS Firm EC 19 1,26 0,27 0,08 0,20 0,33 0,771 

PC Foam EO 20 0,52 0,47 0,16 0,40 0,60  

KS Foam EO 19 0,47 0,43 0,14 0,37 0,57 0,270 

PC Foam EC 20 1,58 1,42 0,66 1,09 2,12  

KS Foam EC 19 1,14 1,07 0,36 0,87 1,23 0,024 

 
Tabulka 9. Průměrná rychlost výchylek COG – srovnání kontrolní skupiny (KS) a skupiny pacientů 

s PC 
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Shrnutí nálezu: 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů s PC a kontrolní skupinou 

jsme zaznamenali aţ v posturálně nejnáročnější variantě testu (bez kontroly zraku a na 

labilní podloţce). Rychlost výchylek COG je oproti kontrolní skupině zvýšena o 

0,44°/s, coţ je téměř 30% naměřené hodnoty. 

 

B) Průměrná poloha COG 

Signifikantní rozdíl obou skupin jsme pozorovali v prvních dvou variantách testu 

(Firm EO a Firm EC) (p = 001). V obou případech se jednalo o posun na ose x, tedy 

v latero-laterálním směru. Rozloţení dat znázorňuje Tabulka 10.  

 

 

Přehlednější zobrazení můţeme sledovat na Obrázku 19. Jako významný se jeví 

jiţ zmíněný posun na ose x v prvních dvou variantách. Dále si můţeme na Obrázku 19 

všimnout ve všech variantách většího obsahu konfidenční elipsy. Větší konfidenční 

elipsa znázorňuje větší rozptyl dat v latero-laterálním a předozadním směru (osy x a y) 

zároveň. Znázornění překrytí obou skupin během kaţdé varianty testu viz Příloha 6. 

 
Průměrná poloha COG 

 
Firm EO  Firm EC  Foam EO  Foam EC  

  x y x y x y x y 

PC 

(n=20) 

        průměr -0,35 -0,90 -0,24 -0,84 0,50 0,29 0,52 -0,02 

SD  0,63 1,61 0,59 1,60 0,82 1,28 0,83 1,34 

KS 

(n=19) 

        průměr 0,35 -0,31 0,46 -0,21 0,15 0,50 0,13 0,47 

SD  0,43 1,03 0,47 1,00 0,55 1,20 0,75 1,01 

p 0,001 0,191 0,001 0,152 0,196 0,747 0,16 0,201 

 
Tabulka 10 Průměrná poloha COG během testu mCTSIB; KS – kontrolní skupina 
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Obrázek 19. Pozice COG během testu mCTSIB u skupiny pacientů s PC a u kontrolní skupiny (KS); 

zobrazen je kaţdý proband; červené osy značí ideální střed COG; podle velikosti konfidenční elipsy 

můţeme odhadovat rozptyl souboru; přiloţené histogramy ukazují rozloţení dat na osách x a y 
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4.3.2 Srovnání výsledků před a po korekční operaci 

U sedmi pacientů jsme srovnali předoperačně a pooperačně naměřené hodnoty. 

V případě obou testů (rychlost výchylek COG a poloha COG) jsme nezaznamenali 

statisticky významný rozdíl v ţádné z měřených variant (Tabulka 11 a Tabulka 12). 

 

V případě druhého testu – průměrné polohy COG můţeme z porovnání 

směrodatných odchylek usuzovat na větší variabilitu a rozptyl měřených dat u 

pooperačního vyšetření (Tabulka 12, Příloha 7). 

 

Shrnutí nálezu: 

Podle dat z námi vytvořeného souboru (n = 7) nemůţeme u pacientů s PC potvrdit 

změnu v testu mCTSIB před a po korekční operaci dle Welche. 

 
Průměrná poloha COG před a po korekční operaci (n = 7) 

 
Firm EO Firm EC Foam EO Foam EC 

 
x y x y x y x y 

Před 
        

průměr -0,45 -1,64 -0,30 -1,65 0,14 -0,44 0,46 -0,52 

SD 0,73 2,09 0,59 2,08 0,51 1,64 0,43 1,73 

Po 
        

průměr -0,39 -1,10 -0,41 -1,12 0,42 -0,06 0,94 0,17 

SD 0,74 2,11 1,06 1,96 0,68 2,11 1,32 1,55 

p 0,499 0,499 0,735 0,310 0,499 0,735 0,612 0,735 

 
Tabulka 12. Průměrná poloha COG před a po korekční operaci 

 

  
Rychlost výchylek COG před a po korekční operaci (n = 7) 

  
Průměr Medián SD 25.% 75.% p 

Firm EO před 0,20 0,20 0,04 0,17 0,23 
   po 0,22 0,23 0,07 0,17 0,30 0,866 

Firm EC před 0,25 0,20 0,11 0,17 0,33 
   po 0,26 0,17 0,15 0,17 0,47 0,465 

Foam EO před 0,47 0,40 0,18 0,33 0,57 
   po 0,49 0,47 0,13 0,37 0,57 0,834 

Foam EC před 1,46 1,13 0,80 0,77 2,10 
   po 1,50 1,27 0,56 1,13 2,00 0,612 

 
Tabulka 11. Průměrná rychlost výchylek COG – srovnání předoperačních a pooperačních hodnot 
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4.4 Korelace výsledků posturografického vyšetření a PFT 

4.4.1 PFT a průměrná rychlost výchylek COG 

Průměrná rychlost výchylek COG během první varianty měření (Firm EO) 

pozitivně koreluje s funkčními plicními parametry MEF50, MEF50/TLC a MEF25/TLC. 

Při zvýšení rychlosti výchylky COG vţdy došlo i k nárůstu zmíněných plicních 

parametrů (Tabulka 10). 

Průměrná rychlost výchylek naměřená během třetí varianty (Foam EO) vykazuje 

signifikatní závislost se dvěma parametry. Zatímco u FVC se jedná o negativní korelaci 

(při zvýšení rychlosti výchylek klesá hodnota FVC), u RV%TLC zjišťujeme korelaci 

pozitivní (Tabulka 10). 

U čtvrté varianty testu (Foam EC) průměrná rychlost výchylek COG pozitivně 

koreluje s parametry RV a RV%TLC, negativně s AEX (Tabulka 13). 

Závislosti zbylých parametrů nejsou statisticky signifikantní a celkový přehled je 

uveden v Příloze 8. 

 

  
Rychlost výchylek COG 

  
Firm EO Firm EC Foam EO Foam EC 

FVC Spearmon Corr. -0,206 -0,154 -0,458 -0,193 

 
p 0,384 0,516 0,042 0,414 

 
N 20 20 20 20 

MEF50 Spearmon Corr. 0,464 -0,150 0,345 -0,128 

 
p 0,039 0,527 0,136 0,592 

 
N 20 20 20 20 

AEX Spearmon Corr. 0,153 -0,427 -0,133 -0,506 

 
p 0,572 0,099 0,623 0,046 

 
N 16 16 16 16 

RV Spearmon Corr. 0,189 0,357 0,348 0,548 

 
p 0,424 0,123 0,132 0,012 

 
N 20 20 20 20 

RV%TLC Spearmon Corr. 0,269 0,398 0,464 0,543 

 
p 0,252 0,082 0,039 0,013 

 
N 20 20 20 20 

MEF50/TLC Spearmon Corr. 0,518 -0,079 0,369 -0,188 

 
p 0,028 0,754 0,132 0,455 

 
N 18 18 18 18 

MEF25/TLC Spearmon Corr. 0,487 0,107 0,361 -0,065 

 
p 0,040 0,674 0,141 0,798 

 
N 18 18 18 18 

 

Tabulka 13. Korelace výsledků posturografického vyšetření – průměrné rychlosti výchylek COG a 

PFT; kladné hodnoty Spearmonova korelačního koeficientu znamenají, ţe zvýšení rychlosti výchylky 
odpovídá zvýšení korelujícího parametru PFT; záporný koeficient značí zvýšení jedné a sníţení druhé 

korelující hodnoty 
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Shrnutí nálezu: 

U naší výběrové skupiny pacientů s PC nalézáme nejsilnější korelaci mezi 

průměrnou rychlostí výchylky COG během čtvrté varianty testu mCTSIB (posturálně 

nejobtíţnější) a funkčními plicními parametry RV, RV%TLC a AEX. 

 

4.4.2 PFT a průměrná poloha COG 

Zjišťovali jsme závislost jednotlivých parametrů PFT na vzdálenosti COG od jeho 

ideálního středu a to zvlášť pro osu x a osu y. V tomto případě byla brána vzdálenost 

jako absolutní hodnota, a proto jsme nesledovali, zda se posouvá COG vpřed či vzad, 

resp. vlevo či vpravo. 

U první varianty testu mCTSIB (Firm EO) nalézáme negativní signifikantní 

korelace mezi polohou COG na ose x a parametrů MEF75 a SGtot (Tabulka 14). 

Poloha COG na ose x u druhé varianty (Firm EC) vykazuje negativní korelaci 

parametrů VCIN, VCEX, FEV1, MEF50 a AEX. Na ose y nalézáme pozitivní závislost 

parametru PEF (Tabulka 14). 

Ve čtvrté variantě (Foam EC) pozorujeme negativní závislost mezi polohou COG 

na ose x a parametry AEX a MEF75/TLC. Pozitivní korelaci sledujeme u parametrů RV a 

RV%TLC. 

Závislosti zbylých parametrů nejsou statisticky signifikantní a celkový přehled je 

uveden v Příloze 9. 

 

Shrnutí nálezu: 

Nejvýznamnější závislost mezi PFT a polohou COG pozorujeme u čtvrté varianty 

testu mCTSIB (posturálně nejnáročnější), a to u parametrů AEX, RV a RV%TLC. Při 

zvýšení hodnot RV a RV%TLC a sníţení AEX dochází současně k většímu „vychýlení“ 

COG ze svého optimálního středu v latero-laterálním směru. 
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Poloha COG 

  
Firm EO  Firm EC  Foam EO  Foam EC  

  

x y x y x y x y 

VCIN S.C.. -0,018 0,018 -0,449 -0,213 -0,145 -0,078 -0,181 0,206 

 

p 0,940 0,940 0,047 0,367 0,543 0,743 0,446 0,383 

  N  20 20 20 20 20 20 20 20 

VCEX S.C.. -0,049 0,060 -0,459 -0,158 -0,106 -0,114 -0,200 0,153 

 

p 0,837 0,801 0,042 0,505 0,656 0,631 0,397 0,520 

  N  20 20 20 20  20 20 20 20 

FEV1 S.C.. -0,131 0,073 -0,542 -0,062 0,095 -0,002 -0,326 0,104 

 
p 0,582 0,761 0,013 0,795 0,691 0,995 0,160 0,663 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

PEF S.C.. -0,435 0,373 -0,393 0,479 0,108 0,166 -0,381 -0,163 

 

p 0,055 0,106 0,087 0,033 0,649 0,483 0,098 0,494 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MEF75 S.C.. -0,498 0,227 -0,438 0,337 0,205 0,128 -0,364 -0,266 

 

p 0,025 0,335 0,054 0,147 0,385 0,591 0,115 0,258 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MEF50 S.C.. -0,428 0,230 -0,456 0,351 0,362 0,198 -0,252 -0,218 

 
p 0,060 0,329 0,044 0,130 0,117 0,403 0,284 0,356 

 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

AEX S.C.. -0,263 0,258 -0,588 0,223 0,078 0,038 -0,708 -0,096 

 

p 0,326 0,334 0,017 0,407 0,774 0,888 0,002 0,725 

  N 16 16 16 16 16  16  16  16 

SGtot S.C.. -0,486 0,098 -0,334 0,084 0,220 0,331 0,084 -0,056 

 

p 0,030 0,681 0,150 0,726 0,352 0,154 0,726 0,816 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

RV S.C.. -0,068 0,096 0,070 0,035 0,315 0,075 0,641 0,002 

 
p 0,776 0,686 0,769 0,885 0,176 0,755 0,002 0,992 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

RV%TL

C S.C.. -0,090 0,050 0,235 0,087 0,251 0,112 0,636 -0,070 

 

p 0,704 0,835 0,318 0,716 0,286 0,638 0,003 0,769 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

75/TLC S.C.. -0,305 0,188 -0,254 0,362 0,116 0,064 -0,455 -0,287 

 

p 0,192 0,429 0,280 0,117 0,626 0,789 0,044 0,220 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

Tabulka 14. Korelace výsledků posturografického vyšetření – průměrné polohy COG a PFT; kladné hodnoty 

Spearmonova korelačního koeficientu znamenají, ţe zvýšení hodnot parametru PFT odpovídá většímu 
vychýlení COG od jeho optimálního středu; záporný koeficient značí zvýšení jedné a sníţení druhé korelující 

hodnoty 
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5 DISKUZE 

Pectus carinatum je jedním z typů vrozených deformit hrudníku. Protoţe 

prevalence PC je niţší neţ u PE, není na PC zaměřena taková pozornost. Samostatně se 

problematice PC dosud věnovalo minimum vědeckých studií a charakteristika tohoto 

postiţení je odvozována od provedených studií u pacientů s PE s přihlédnutím k určité 

odlišnosti. 

Naše výsledky přinášejí kompletní informace týkající se problematiky pacientů 

s PC a umoţňují srovnání se skupinou pacientů s PE. 

Deformitu hrudníku se nesnaţíme chápat pouze jako izolované postiţení 

hrudníku, ale snaţíme se ji vidět v komplexnějším obrazu klinického stavu pacienta. 

Díky dnes jiţ obecně známému faktu, ţe bránice nemá jen úlohu respirační, ale i 

posturální, musíme vliv deformity hrudníku posuzovat z hlediska obou funkcí. 

Do současnosti byly provedeny pouze čtyři studie (Cahill et al., 1984; Derveaux et 

al., 1989; Kučera et al., 2005; Coskun et al., 2010) sledující dechové funkce u 

samostatné skupiny PC, a to na souboru od pěti do patnácti probandů. Některé z nich 

ovšem ţádné hodnoty PFT neprezentují (Kučera et al., 2005; Coskun et al., 2010), 

ostatní jsou zaměřeny pouze na jeden či dva parametry (Cahill et al., 1984; Derveaux et 

al., 1989). Z našich výsledků vyplývá, ţe pacienti s PC nemají významně změněnou 

velikost plic (TLC 104,4%, VC 90,2%). Hodnoty mohou být lehce sníţeny, ale 

pohybují se ve fyziologickém rozmezí. To potvrzují i studie Cahilla et al. (1984) a 

Derveauxe et al. (1988) pro PC. Obdobnou situaci lze nalézt i u PE, kde se TLC i VC 

pohybuje na hranici dolní normy (Tabulka 6). Lehké sníţení vitální kapacity způsobuje 

sekundárně podle definice i zvýšený reziduální objem (Koumbourlis, 2009, s. 4). Právě 

RV a RV přepočtený na velikost plic (RV%TLC) nalézáme zvýšené v naší skupině. 

Stejné závěry zvýšení reziduálního objemu lze pozorovat i u studií s PE (Kaguraoka et 

al, 1992; Quigley et al, 1996; Koumbourlis, Stolar, 2004). Jako příčina lehkého poklesu 

vitální kapacity se tak jeví u vrozených deformit hrudníku spíše přítomnost statické 

hyperinflace neţ restriktivní porucha jak uvádí např. Morshius et al. (1994a). 

Koumbourlis (2009, s. 4) vysvětluje hyperinflaci u pacientů s PE přítomností tzv. air-

trappingu, který odečítá z běţně udávaného sníţení průchodnosti dýchacích cest – 

sníţení parametrů FEV1, FEV1%FVC, MEF50, MEF25 (viz Hu et al., 2000; Lawson et 

al., 2005; Koumbourlis, Stolar, 2004a; Kelly et al., 2007). V našem souboru PC 
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nalézáme opačnou tendenci, tedy naopak normální aţ supranormální hodnoty 

průchodnosti dýchacích cest (FEV1, FEV1%M, AEX, MEF50, MEF25). Tomuto výsledku 

odpovídají i kontrolně zjišťované maximální výdechové průtoky korigované na velikost 

plic (MEF25/TLC, MEF50/TLC). Právě i při mírně sníţené celkové kapacitě plic 

můţeme z pouhých hodnot MEF dostat falešně pozitivní výsledky. Aţ maximální 

výdechové průtoky korigované na velikost plic mohou zcela potvrdit sníţení či zvýšení 

průchodnosti dýchacích cest. Proto se domníváme, ţe zmíněná hyperinflace u pacientů 

s deformitou hrudníku není způsobena výše popisovaným air-trappingem, ale jiným 

mechanismem. Hyperinflaci si vysvětlujeme konstituční změnou tvaru hrudníku, která 

má vliv i na tvarové uspořádání dechových svalů. To sebou přináší změnu funkce 

dechových svalů a sníţení jejich výkonnosti. Vyslovený předpoklad potvrzuje měření 

síly respiračních svalů. 

V našem souboru pacientů s PC pozorujeme výrazný pokles MIP a MEP. 

Z jedenáctičlenné skupiny dosahovali normálních hodnot v případě MEP pouze jeden, 

resp u MIP dva pacienti. Průměrná hodnota byla 62,7 ± 26,1% normy MIP, resp. 42,5 ± 

20,8% normy MEP. Významné sníţení našich hodnot odpovídá výsledkům jediné 

studie zkoumající předoperační hodnoty MIP a MEP u pacientů s PE (53 ± 27% resp. 

53 ± 17% normy) (Koumbourlis, Stolar, 2004b). Dále uvádějí, ţe u pacientů se 

zvýšeným RV nastal výraznější pokles MIP (48 ± 19%) i MEP (51 ± 18%). U pacientů 

s normální hodnotou RV pozorovali sníţení menší (65 ± 19% resp. 60 ± 15). Tento 

vztah se nám ovšem statisticky prokázat nepodařilo, a to i díky menšímu souboru 

vyšetřovaných. Zmíněná závislost je ale zcela logickým důsledkem námi výše 

vyřčeného předpokladu. 

Derveaux et al (1988) ve své studii uvádí hodnoty MIP a MEP u pacientů s PE po 

korekční operaci. Hodnoty MIP se pohybují v normě, hodnoty MEP uvádí mírně 

sníţené, ale ještě na spodní hranici normality. Pokud by byly pooperačně měřené 

normální hodnoty MIP a MEP potvrzeny dalšími srovnávacími studiemi stavu před a po 

operaci, příčina poruchy funkce bránice by byla způsobena pravděpodobně změnou 

regionálních anatomických parametrů. Proto doporučujeme provést další studie pacientů 

s vrozenou deformitou hrudníku zaměřené na srovnání předoperačních a pooperačních 

hodnot MIP a MEP. 

ATS/ERS uvádějí, ţe u pacientů s abnormálně vysokými plicními objemy (např 

CHOPN) můţe být díky zvýšenému RV částečně sníţené MIP (ATS/ERS, 2002, s. 
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531). Jako vysvětlení udávají zkrácení délky vláken inspiračních svalů spojené se 

sníţením jejich výkonu. Obdobný nález zvýšeného RV nalézáme u pacientů 

s deformitou hrudníku a můţeme obě situace připodobnit. U obou případů se díky 

změně tvaru hrudníku dostávají dechové svaly do nevýhodného postavení a reagují 

funkčním útlumem či slabší výkonností. 

Abnormální postavení hrudníku, které vede k výše popsané poruše dechové 

funkce bránice, by se mělo zcela racionálně objevit i v její funkci posturální. Závislé 

vztahy mezi ukazateli funkce bránice a parametry plicních funkcí opakovaně potvrzuje 

Kolář (Kolář, 2009; Kolář et al., 2009a). Funkce posturální vyplývá z účasti bránice na 

stabilizaci osového systému (Gandevia et al., 2002; Kolář, 2006), a k aktivitě bránice 

tak dochází např. při repetitivní aktivitě horních končetin (Hodges et al., 1997; Hodges, 

Gandevia, 2000). Aktivaci bránice můţeme také pozorovat během apnei při změně 

posturálních podmínek, tedy i v jejím „nerespiračním“ reţimu (Kolář et al., 2009a). 

Z těchto souvislostí vychází i náš předpoklad abnormálních posturálních reakcí u 

pacientů s deformitou hrudníku. Pro jeho potvrzení naše skupina podstoupila 

posturografické vyšetření. Protoţe jsme nehledali konkrétní poruchu rovnováţných 

mechanismů, ale zda se u těchto pacientů odchylka vyskytuje, zvolili jsme nespecifický 

test mCTSIB. V porovnání se zdravou kontrolní skupinou jsme prokázali významný 

rozdíl v rychlosti výchylek COG během nejnáročnější posturální situace (při stoji na 

měkké podloţce se zavřenýma očima). Celková dráha výchylek COG během měření 

byla podstatně větší neţ u zdravé skupiny, tedy schopnost udrţení rovnováhy byla niţší. 

Za významné zjištění povaţujeme nalezení signifikantní korelace mezi některými 

parametry PFT a posturografickým testem. U pacientů s horší schopností udrţení 

rovnováhy (vyšší rychlost výchylek COG) jsme prokázali větší stupeň statické 

hyperinflace (zvýšení RV resp. RV%TLC). O hyperinflaci mluví i Smith et al. (2010, s. 

460), kteří uvádějí, ţe hyperinflace můţe mít vliv na posturální řízení. Nepřímo 

potvrzuje tento nález i Kolář (2009, s. 60), kdy uvádí „rozdíl mezi vyšším počtem 

statisticky významných korelací při posturální aktivitě bránice vyvolané 

prostřednictvím svalstva dolních končetin oproti posturální aktivitě vyvolané 

prostřednictvím svalstva končetin horních“. Vysvětluje si to studií autorů McKeough et 

al z roku 2003, kteří popsali závislost velikosti statických plicních objemů na velikosti 

flexe horních končetin v rameních kloubech. Při zvýšení flexe prokázali signifikantní 
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vzestup hodnoty FRC. Stručným závěrem obou těchto studií můţe být skutečnost, ţe při 

zvýšeném FRC (přítomnou hyperinflací) je posturální aktivace bránice niţší. 

Druhým sledovaným posturografickým parametrem u naší skupiny byla průměrná 

poloha COG. Jako významný se oproti výsledkům kontrolní skupiny ukázal posun 

polohy na ose x, tedy v medio-laterálním směru, zatímco rozdíl v antero-posteriorním 

směru nebyl výrazný. Rovnováha v antero-posteriorním směru je primárně udrţována 

kotníkovou strategií a to především díky směru osy hlezenního kloubu, který umoţňuje 

velký rozsah pohybu do plantární a dorzální flexe. Medio-laterální stabilita je závislá na 

schopnosti trupu a pánve udrţet těţiště těla nad opěrnou bází. Pokud změníme 

posturální aktivitu trupových svalů např. zvýšením nároků dechové práce, schopnost 

trupu se přizpůsobit poţadavkům na zachování rovnováhy můţe být sníţena (Hodges et 

al., 2001, s. 1006). Právě patologická funkce svalů u pacientů s deformitou hrudníku 

nedovoluje vyuţití kompenzačních stabilizačních mechanismů a jakýkoli vnitřní či 

vnější rušivý prvek způsobuje výraznější vychýlení těţiště, často mimo opěrnou bázi 

s následky porušení rovnováhy těla. Nelze nezmínit obdobný patomechanismus vzniku 

medio-laterální výchylek u pacientů s bolestí zad (low back pain - LBP) či u pacientů 

s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Mientjes a Frank (1999, s. 712) 

uvádějí u pacientů s LBP při stoji signifikantní zvýšení vychýlení polohy „center of 

pressure“ (COP) v medio-laterálním směru. Největší odlišnosti od kontrolní skupiny 

zdravých udávají při nejnáročnějších testech. Smith et al. (2010, s. 459) dochází ke 

srovnatelnému závěru u skupiny pacientů s CHOPN. Přítomnost sníţené medio-laterální 

stability s sebou přináší zvýšené riziko pádů. Především u seniorů je zjištění medio-

laterální nestability významným ukazatelem rizika pádů (Melzer, 2004, s. 604). U 

našich pacientů jsme pravděpodobně i díky nízkému věku častější pády v anamnéze 

nezaznamenali. Je ale nutné tyto souvislosti brát v úvahu při hodnocení úrovně 

posturálních schopností např. při výběru vhodné pohybové aktivity či sportu.  

V naší práci jsme dále prokázali významné závislosti mezi ukazateli míry stability 

a parametry plicních funkcí. Naměřená poloha COG významně koreluje s některými 

parametry plicních funkcí. Rozdíl mezi velkým počtem statisticky významných korelací 

vázaných na medio-laterální posun (osa x) oproti anterio-posteriornímu posunu (osa y), 

kde statisticky významné korelace nebyly zjištěny, potvrzuje závislost medio-laterální 

instability a poruchy posturální funkce dýchacích svalů. Tento závěr můţe být 

zřejmější, jestliţe budeme vycházet z výše uvedených souvislostí, tedy ţe porucha 
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funkce svalu ovlivní jak respirační, tak posturální funkci. Obdobně jako pro vyšší 

rychlost výchylek COG, tak i pro zvětšení výchylek polohy COG v medio-laterálním 

směru platí nárůst RV resp. RV%TLC. Zároveň nalézáme při nárůstu výchylek polohy 

COG sníţení hodnot vitální kapacity (VCIN a VCEX), coţ poukazuje na provázanost 

parametrů plicních funkcí vitální kapacity a reziduálního objemu, na kterou jsme jiţ 

výše poukazovali. Bohuţel se nám statisticky nepodařilo prokázat přímý vztah mezi 

sníţenou funkcí dechových svalů a poruchou rovnováhy. Korelace mezi měřenou silou 

dechových svalů (MIP a MEP) a hodnotami posturografického vyšetření nebyly 

statisticky významné. Tento negativní výsledek si vysvětlujeme efektem „malých čísel“, 

kdy bylo srovnáváno pouze jedenáct probandů. 

Velice častou otázkou, na kterou v souvislosti u pacientů s deformitami hrudníku 

naráţíme, je přínos a efekt korekční operace. V několika málo studiích, které se věnují 

vývoji plicních funkcí u pacientů s PC po korekční operaci, nebyl pozorován významný 

rozdíl (Cahill et al., 1984, 431; Derveaux et al., 1989, s. 855), či se objevuje tendence 

k normalizaci hodnot (Kučera et al., 2005, s. 678). U pacientů s PE, navzdory mnoha 

publikovaným studiím, neexistuje shoda, zda korekční operace hodnoty plicních funkcí 

zvýší (Malek et al. 2006, s. 637). Naše výsledky nejsou kvůli malému souboru (n=7) 

dostatečně statisticky významné. Můţeme pouze odhadnout trendy vývoje PFT před a 

po operaci. Nárůst parametrů RV a RV%TLC predikuje zvýšení statické hyperinflace, 

zároveň ovšem pokles ITGV a ITGV%TLC predikují pokles dynamické hyperinflace. 

V první provedené meta-analýze týkající se srovnání předoperačních a pooperačních 

hodnot plicních funkcí Malek et al. uvádějí, ţe průměrný efekt korekční operace na 

plicní funkce je u pacientů s PE velmi malý a nepozorují statisticky významný rozdíl 

ani mezi jednotlivými chirurgickými technikami (Malek et al. 2006, s. 641). V novější 

meta-analýze zabývající se stejnou problematikou je uvedeno ve spojitosti s korekcí dle 

Ravitche sníţení TLC a mírné zvýšení FEV1 po odstranění ocelového prutu při 

Nussově korekci (Johnson et al., 2008, s. 363). Z výše uvedených souvislostí není 

překvapivé, ţe jsme ani v porovnání předoperačních a pooperačních posturografických 

hodnot nezpozorovali statisticky významný rozdíl. Tento nález si vysvětlujeme tím, ţe 

pouhá korekce abnormálního skeletálního postavení neobnoví dlouhodobě trvající 

poruchu funkce respiračních svalů. Pro ověření této hypotézy doporučujeme pokračovat 

předoperačně i pooperačně v měření maximálních inspiračních a expiračních tlaků a 

vytvořit jejich srovnání. 
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V současnosti se uvádí jako významný efekt operace zlepšení psychociálního 

dopadu, který je s deformitou spojen. Zlepšení obrazu sebe sama je spojeno s uvolněním 

psychického napětí a odstraněním frustrace, kterou deformita můţe v adolescentním 

věku vyvolávat. Můţeme pozorovat případně i zlepšení plicních parametrů spojené se 

zvýšením pohybové aktivity – kondice. Zlepšení parametrů PFT je způsobeno lepší 

funkcí dechových svalů, která se díky pohybové aktivitě rozvíjí. Mohlo by se zdát, ţe 

fyzioterapie by mohla být svými specifickými metodami na ovlivnění funkce 

dechových svalů primární volbou terapie u pacientů s PC. Je nutné si ovšem uvědomit, 

ţe většina pacientů s PC nemá váţné klinické příznaky a na operaci přichází zejména 

pro „pouhou“ korekci deformity. Indikací k operaci jsou proto dnes především 

psychické obtíţe. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své práci prezentujeme ucelený přehled respiračních funkcí pacientů s pectus 

carinatum. Zároveň tato data doplňujeme u testovaných pacientů ojedinělým vyšetřením 

rovnováţných funkcí. Dále sledujeme vývoj měřených parametrů po korekční operaci 

dle Welche. 

Předkládaná práce prokázala u pacientů s PC: 

- abnormální hodnoty některých parametrů plicních funkcí (MEF25, ITGV, RV, 

RV%TLC, MEF25/TLC), klinicky se projevující zejména přítomností 

hyperinflace 

- významné sníţení síly respiračních svalů, zejména bránice 

- abnormální hodnoty posturografických testů, vedoucí ke sníţené schopnosti 

rovnováţných reakcí zvláště při sloţitých posturálních nárocích 

- parametry posturografických testů korelují s některými ukazateli plicních 

funkcí (zhoršení rovnováţných funkcí odpovídá zvýšení RV, RV%TLC, 

sníţení AEX) 

- po korekční operaci dle Welche nebyla prokázána signifikantní změna 

plicních ani posturálních funkcí. 

Z našich výsledků vyplývá, ţe pacienti s PC nemají oproti běţné populaci 

významně změněnou velikost plic (TLC 104,4%, VC 90,2%). Hodnoty mohou být lehce 

sníţeny, ale pohybují se ve fyziologickém rozmezí. Příčinou lehkého poklesu můţe být 

námi zjištěná přítomnost zvýšeného RV, který je spojen současně s poklesem vitální 

kapacity. Proto se domníváme, ţe pacienti s PC netrpí restriktivní poruchou (sníţením 

TLC a VC), ale klinicky se porucha projevuje přítomnou dynamickou a statickou 

hyperinflací (zvýšené hodnoty ITGV, RV, RV%TLC). Paradoxně nalézáme zvýšenou 

průchodnost periferních dýchacích cest (MEF25, MEF25/TLC), která běţně 

nekoresponduje s přítomností hyperinflace. Nárůst hyperinflace způsobuje sníţení 

účinnosti respiračních svalů, které potvrzujeme významným poklesem hodnot MIP a 

MEP. Budoucím úkolem bude objasnění přítomné supranormální průchodnosti 

dýchacích cest. 
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Pooperační změna plicních funkcí se nám nepotvrdila z důvodu malého počtu 

vyšetřovaných (n=7). Protoţe PC není v populaci častou deformitou, bude nutné tuto 

problematiku sledovat průběţně více let. Z našich výsledků můţeme poukázat pouze na 

trendy vývoje. Zde se ukazuje tendence k nárůstu statické a naopak k poklesu 

dynamické hyperinflace. Ostatní parametry plicních funkcí setrvávaly přibliţně na 

předoperačních hodnotách. 

Dále naší prací potvrzujeme duální funkci respiračních svalů – dechovou a 

posturální. U pacientů s pectus carinatum pozorujeme poruchu funkce dechových svalů, 

projevující se klinicky abnormálními hodnotami dechových a rovnováţných funkcí. Pro 

bliţší odhalení posturálních odchylek, bude nutné se v dalších pracích zaměřit na 

sledování posturálních funkcí, a to jak při statické tak zejména v dynamické zátěţi. 

Dalším úkolem bude objasnit vliv korekční operace na patomechanismus posturálních 

funkcí. Otázkou nadále zůstává, zda lze u pacientů s pectus carinatum ovlivnit 

parametry plicních funkcí pomocí cílené rehabilitace zaměřené na posturální funkci 

dechových svalů. 
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PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 
 

Příloha 1. Typy Pectus carinatum; vlevo nahoře – chondrogladiolární symetrický, vpravo nahoře – 

chondrogladiolární asymetrický, dole – chondromanubriální; A – 3D model, B – transverzální 

pohled, C – sagitální pohled, D – frontální pohled (Fokin et al., 2009, s. 51-2) 



 

Autor TLC (%Nál.) VC (%Nál.) FVC (%Nál.) VCIN (%Nál.) RV (%Nál.) RV%TLC  FRC (%Nál.) FEV1(%Nál.) 

Orzalesi, Cook, 1965 (12) 90 ± 8 81 ± 11 - - 117 ± 26 - 

  Cahill et al., 1984*                 

     - PE (14) 3,21 ± 1,12 2,48 ± 0,96 - - - - - - 

     - PC (5) 5,02 ± 0,36 4,12 ± 0,40 - - - - - - 

Derveaux et al., 1988 (24) 69 ± 5 89 ± 10 - - - - - 88 ± 17 

Derveaux et al., 1989                 

     - PE (54) - 90 ± 10 - - - - - 93 ± 13 

     - PC (13) - 104 ± 12 - - - - - 104 ± 14 

Wynn et al., 1990                 

     - skupina I. (7) 80,3 ± 6,6 - 99,0 ± 18,0 -   24 ± 4,8   99,0 ± 18,0 

     - skupina II. (4) 89,4 ± 8,7 - 4,6 ± 1,4 -   23,0 ± 4,2   104,6 ± 9,0 

Morshius et al., 1994a (35) 86,0 ± 14,3 - - 79,7 ± 16,2 103,1 ± 25,6   93,0 ± 17,9 83,8 ± 17,8 

Morshius et al., 1994b (147) 83,7 ± 12,3 - - 78,3 ± 13,5 104,6 ± 29,5 28,1 ± 6,3 79,3 ± 14,7 79,3 ± 14,7 

Quigley et al., 1996 (36) 89 ± 17 - 81 ± 14 - 117 ± 34 29 ± 20   79 ± 14 

Kowalewski et al., 1998                 

     - skupina I. (22) - - - 84,7 ± 16,1 - - - 78,4 ± 17,1 

     - skupina II. (12) - - - 70,9 ± 18,4 - - - 64,8 ± 16,3 

Hu et al., 2000  (171)* 2,49 ± 0,282 1,74 ± 0,245 1,85 ± 0,256 - - 27,6 ± 2,04 - 1,49 ± 0,197 

Borowitz et al., 2003 (10) 91 (73-114) - 91 (62-108) - - 30 (10-46) - 91 (65-112) 

Malek et al., 2003 (21) 92 - 86 - 108 - 93 87 

Sigalet et al., 2003 (11) 108 ± 24 94 ± 21 92 ± 22 - - - - 79 ± 22 

Koumbourlis, Stolar 2004a (103) 95,4 ± 14,8 - 97,0 ± 17,2 - 127,1 ± 46,5 28,8 ± 10,5 - 93,3 ± 19,0 

Bawazir et al., 2005 (47) 98,21 ± 2,86 92,52 ± 2,68 88,66 ± 2,9 - - - - 79,19 ± 2,42 

Lawson et al., 2005 - - 87 - - - - 86 

Aronson et al., 2007 (111) 90,86 ± 11,28 89,87 ± 12,87 - - - - 93,09 ± 16,39 94,63 ± 13,87 

Kelly et al., 2007 (307) 94 - 90 - 111 26 - 89 

Sigalet et al., 2007 (26) 95,3 ± 16,0 91,1 ± 18,6 89,5 ± 18,6 - - - - 78,4 ± 16,0 

Castellani et al., 2010 (59) - - 91 ± 14 - - - - - 

 

Příloha 2.  – 1.část. Hodnoty parametrů plicních funkcí u pacientů s PE a PC vyjádřené v % normy; pozn.: číslo v závorce za autorem udává počet probandů; pokud není 

uvedeno jinak, platí pro PE; * čísla vyjadřují absolutní hodnoty, ne náležité % normy 



 

Autor FEV1/VCIN (%Nál.) FEV1%FVC FEV1%VC MVV (%Nál.) MEF25 (%Nál.) MEF50 (%Nál.) MEF25-75 (%Nál.) 

Orzalesi, Cook, 1965 (12) 90 ± 8 81 ± 11 - - 117 ± 26 - 

 Cahill et al., 1984*               

     - PE (14) - - - - - - - 

     - PC (5) - - - - - - - 

Derveaux et al., 1988 (24) - - - - - - - 

Derveaux et al., 1989               

     - PE (54) - - 86 ± 9 - - - - 

     - PC (13) - - 84 ± 10 - - - - 

Wynn et al., 1990               

     - skupina I. (7) - 85,9 ± 12,3 - - - - - 

     - skupina II. (4) - 76,4 ± 9,6 - - - - - 

Morshius et al., 1994a (35) 100,7 ± 13,0 - - - - - - 

Morshius et al., 1994b (147) 102,1 ± 10.1 - - - - - - 

Quigley et al., 1996 (36) - 85 ± 9 - - - - - 

Kowalewski et al., 1998               

     - skupina I. (22) - - - 107,3 ± 35,2 - - - 

     - skupina II. (12) - - - 96,5 ± 29,8 - - - 

Hu et al., 2000  (171)* - - - - 0,95 ± 0.178 - - 

Borowitz et al., 2003 (10) - 87 (77-98) - - - - 93 (66-120) 

Malek et al., 2003 (21) - - - 82 - - - 

Sigalet et al., 2003 (11) - - - - - - - 

Koumbourlis, Stolar 2004a (103) - 86,4 ± 8,9 - - - - 84,6 ± 28,5 

Bawazir et al., 2005 (47) - - - - - - - 

Lawson et al., 2005 - - - - - - 81 

Aronson et al., 2007 (111) - - - - - 86,56 ± 21,74 - 

Kelly et al., 2007 (307) - 86 - - - - 85 

Sigalet et al., 2007 (26) - - - - - - - 

Castellani et al., 2010 (59) - - - - - - - 

 

Příloha 2.  – 2.část. Hodnoty parametrů plicních funkcí u pacientů s PE a PC vyjádřené v % normy; pozn.: číslo v závorce za autorem udává počet probandů; pokud není 

uvedeno jinak, platí pro PE; * čísla vyjadřují absolutní hodnoty, ne náležité % normy 

 



Autor 
TLC 

(%Nál.) 

FVC 

(%Nál.) 

FEV1 

(%Nál.) 

RV 

(%Nál.) 
RV%TLC FEV1%FVC 

MEF25-75 

(%Nál.) 
MEF25-75%FVC 

PEFR 

(%Nál.) 

Lawson et al., 2005 
         

      <11 let (119) - 90 89 - - - 86 - - 

      ≥11 let (289) - 85 84 - - - 80 - - 

Koumbourlis, Stolar 2004a 
         

       5-9  let (43) 101 ± 9 101 ± 16 97 ± 17 146 ± 44 33 ± 9 91 ± 6 94 ± 29 93 ± 24 100 ± 27 

      10- 14 let (36) 87 ± 13 94 ± 20 91 ± 23 117 ± 51 29 ± 14 84 ± 10 74 ± 26 78 ± 22 103 ± 25 

´     15- 19 let (24) 99 ± 18 95 ± 13 91 ± 15 114 ± 32 24 ± 5 83 ± 9 85 ± 28 91 ± 30 88 ± 20 

Kelly et al., 2007 
         

      <11 let (47) - 92 92 - - - 89 - - 

      ≥11 let (260) - 89 88 - - - 84 - - 

 

Příloha 3. Hodnoty parametrů plicních funkcí u pacientů s PE a PC vyjádřené v % normy rozdělené dle věku 
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Hodnoty PFT před a po korekční operaci 

 
před op. SD před po op. SD po Δ SD Δ p 

VCIN 90,7 19,3 90,7 15,1 -0,01 5,2 0,994 

VCEX 95,5 20,3 92,1 15,9 -3,3 9,7 0,394 

IC 85,6 11,6 89,7 16,9 4,1 8,0 0,225 

FVC 98,2 18,3 93,3 16,3 -4,9 5,6 0,061 

FEV1 105,4 12,3 102,2 14,1 -3,2 6,9 0,273 

FEV%M 107,1 11,9 107,8 10,1 0,7 7,6 0,816 

PEF 105,6 21,6 97,3 17,6 -8,3 10,8 0,088 

MEF75 109,9 27,0 108,4 22,8 -1,5 18,4 0,835 

MEF50 112,3 33,1 110,8 23,9 -1,49 28,32 0,894 

MEF25 133,2 45,7 122,8 43,3 -10,43 45,18 0,564 

AEX 112,8 28,3 104,3 6,4 -8,50 22,39 0,444 

SGtot 109,4 19,2 121,8 30,3 12,44 20,05 0,152 

ITGV 123,6 37,0 112,9 28,4 -10,76 23,14 0,265 

RV 120,6 63,0 122,5 34,7 1,84 63,41 0,941 

TLC 104,3 19,5 101,6 14,0 -2,64 12,10 0,584 

RV%TLC 106,0 50,1 112,0 30,6 6,04 46,56 0,743 

ITGV%TLC 117,0 16,8 111,7 19,2 -5,31 6,49 0,073 

MEF75/TLC 108,7 38,0 108,9 32,1 0,3 16,7 0,965 

MEF50/TLC 113,5 46,3 113,5 33,2 -0,07 35,21 0,996 

MEF25/TLC 131,4 55,6 122,6 49,2 -9,1 48,7 0,640 

 
Příloha 5. Hodnoty parametrů PFT před a po korekční operaci; Δ rozdíl naměřených hodnot před a po 

operaci 

 
Příloha 4. Výrobcem udávané normy hodnot pro průměrnou rychlost výchylky COG u testu mCTSIB 

(NeuroCom® International, 2002) 
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Příloha 6. Překrytí poloh COG během testu mCTSIB u skupiny pacientů s PC - zeleně a u kontrolní 

skupiny (KS) - červeně; zobrazen je kaţdý proband 
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Příloha 7. Průměrná poloha COG před a po korekční operaci; podle velikosti konfidenční elipsy 

můţeme usuzovat na variabilitu měřených dat (rozptyl) 
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    Firm EO Firm EC Foam EO Foam EC 

VCIN Spearmon Corr. -0,144 -0,091 -0,288 -0,104 

 

p 0,545 0,702 0,219 0,663 

  N 20 20 20 20 

VCEX Spearmon Corr. -0,187 -0,161 -0,369 -0,151 

 

p 0,430 0,497 0,110 0,525 

  N 20 20 20 20 

IC Spearmon Corr. 0,011 -0,071 0,104 0,036 

 

p 0,962 0,767 0,661 0,880 

  N 20 20 20 20 

FVC Spearmon Corr. -0,206 -0,154 -0,458 -0,193 

 

p 0,384 0,516 0,042 0,414 

  N 20 20 20 20 

FEV1 Spearmon Corr. -0,047 -0,381 -0,305 -0,318 

 

p 0,845 0,098 0,191 0,171 

  N 20 20 20 20 

FEV1%M Spearmon Corr. 0,084 -0,367 0,165 -0,210 

 

p 0,724 0,111 0,487 0,373 

  N 20 20 20 20 

PEF Spearmon Corr. 0,272 -0,345 0,111 -0,347 

 

p 0,246 0,136 0,640 0,133 

  N 20 20 20 20 

MEF75 Spearmon Corr. 0,307 -0,317 0,188 -0,326 

 

p 0,188 0,173 0,428 0,160 

  N 20 20 20 20 

MEF50 Spearmon Corr. 0,464 -0,150 0,345 -0,128 

 

p 0,039 0,527 0,136 0,592 

  N 20 20 20 20 

MEF25 Spearmon Corr. 0,329 0,074 0,388 0,032 

 

p 0,156 0,757 0,091 0,892 

  N 20 20 20 20 

AEX Spearmon Corr. 0,153 -0,427 -0,133 -0,506 

 

p 0,572 0,099 0,623 0,046 

  N 16 16 16 16 

SGtot Spearmon Corr. 0,059 0,062 0,129 -0,200 

 

p 0,805 0,796 0,589 0,398 

  N 20 20 20 20 

ITGV Spearmon Corr. -0,272 0,101 -0,245 0,067 

 

p 0,246 0,671 0,299 0,779 

  N 20 20 20 20 

RV Spearmon Corr. 0,189 0,357 0,348 0,548 

 

p 0,424 0,123 0,132 0,012 

  N 20 20 20 20 

TLC Spearmon Corr. -0,117 0,146 -0,126 0,211 

 

p 0,623 0,539 0,598 0,373 

  N 20 20 20 20 
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    Firm EO Firm EC Foam EO Foam EC 

RV%TLC Spearmon Corr. 0,269 0,398 0,464 0,543 

 

p 0,252 0,082 0,039 0,013 

  N 20 20 20 20 

ITGV% Spearmon Corr. -0,065 0,100 -0,222 0,093 

 
p 0,785 0,676 0,347 0,696 

  N 20 20 20 20 

MEF75/TLC Spearmon Corr. 0,264 -0,326 0,148 -0,373 

 

p 0,260 0,161 0,535 0,105 

  N 20 20 20 20 

MEF50/TLC Spearmon Corr. 0,518 -0,079 0,369 -0,188 

 
p 0,028 0,754 0,132 0,455 

  N 18 18 18 18 

MEF25/TLC Spearmon Corr. 0,487 0,107 0,361 -0,065 

 

p 0,040 0,674 0,141 0,798 

  N 18 18 18 18 

MIP Spearmon Corr. -0,026 0,133 -0,041 0,264 

 
p 0,940 0,697 0,904 0,432 

  N 11 11 11 11 

MEP Spearmon Corr. -0,288 -0,224 -0,110 0,291 

 

p 0,391 0,508 0,747 0,385 

  N 11 11 11 11 

 
Příloha 8. Korelace výsledků posturografického vyšetření – průměrné rychlosti výchylek COG a PFT; 

kladné hodnoty Spearmonova korelačního koeficientu znamenají, ţe zvýšení rychlosti výchylky odpovídá 
zvýšení korelujícího parametru PFT; záporný koeficient značí zvýšení jedné a sníţení druhé korelující 

hodnoty; Spearmon Corr – Spearmonův korelační koeficient, p – statistická významnost, N – počet 

probandů 
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Firm EO   Firm EC   Foam 
EO 

  Foam 
EC   

  

x y x y x y x y 

VCIN r -0,018 0,018 -0,449 -0,213 -0,145 -0,078 -0,181 0,206 

 
p 0,940 0,940 0,047 0,367 0,543 0,743 0,446 0,383 

  N 20  20 20 20 20 20 20 20 

VCEX r -0,049 0,060 -0,459 -0,158 -0,106 -0,114 -0,200 0,153 

 
p 0,837 0,801 0,042 0,505 0,656 0,631 0,397 0,520 

  N 20  20 20 20 20 20 20 20 

IC r 0,008 -0,092 -0,311 -0,289 0,263 0,017 0,041 0,251 

 
p 0,972 0,700 0,182 0,216 0,262 0,942 0,865 0,287 

  N 20  20 20 20 20 20 20 20 

FVC r -0,014 0,020 -0,378 -0,206 -0,227 -0,009 -0,205 0,190 

 
p 0,952 0,932 0,100 0,384 0,335 0,970 0,385 0,423 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

FEV1 r -0,131 0,073 -0,542 -0,062 0,095 -0,002 -0,326 0,104 

 
p 0,582 0,761 0,013 0,795 0,691 0,995 0,160 0,663 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

FEV1%M r -0,192 -0,027 0,025 0,243 0,339 0,141 0,043 -0,283 

 
p 0,416 0,910 0,916 0,301 0,143 0,553 0,859 0,227 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

PEF r -0,435 0,373 -0,393 0,479 0,108 0,166 -0,381 -0,163 

 
p 0,055 0,106 0,087 0,033 0,649 0,483 0,098 0,494 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MEF75 r -0,498 0,227 -0,438 0,337 0,205 0,128 -0,364 -0,266 

 
p 0,025 0,335 0,054 0,147 0,385 0,591 0,115 0,258 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MEF50 r -0,428 0,230 -0,456 0,351 0,362 0,198 -0,252 -0,218 

 
p 0,060 0,329 0,044 0,130 0,117 0,403 0,284 0,356 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MEF25 r -0,502 0,218 -0,327 0,356 0,189 0,225 -0,090 -0,160 

 
p 0,024 0,355 0,159 0,123 0,425 0,340 0,705 0,500 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

AEX r -0,263 0,258 -0,588 0,223 0,078 0,038 -0,708 -0,096 

 
p 0,326 0,334 0,017 0,407 0,774 0,888 0,002 0,725 

  N 16 16 16 16 16 16 16 16 

SGtot r -0,486 0,098 -0,334 0,084 0,220 0,331 0,084 -0,056 

 
p 0,030 0,681 0,150 0,726 0,352 0,154 0,726 0,816 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

ITGV r 0,081 0,052 0,129 -0,103 -0,083 -0,174 0,275 0,138 

 
p 0,735 0,828 0,588 0,665 0,729 0,463 0,240 0,563 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

RV r -0,068 0,096 0,070 0,035 0,315 0,075 0,641 0,002 

 
p 0,776 0,686 0,769 0,885 0,176 0,755 0,002 0,992 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Firm EO   Firm EC   Foam 
EO 

  Foam 
EC   

  

x y x y x y x y 

TLC r 0,077 0,038 -0,130 -0,200 0,096 -0,129 0,212 0,117 

 
p 0,747 0,872 0,584 0,397 0,686 0,588 0,371 0,624 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

RV%TLC r -0,090 0,050 0,235 0,087 0,251 0,112 0,636 -0,070 

 
p 0,704 0,835 0,318 0,716 0,286 0,638 0,003 0,769 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

ITGV% r -0,023 0,091 0,292 0,154 -0,263 -0,134 0,173 -0,100 

 
p 0,925 0,702 0,212 0,516 0,263 0,573 0,465 0,675 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MEF75/TLC r -0,305 0,188 -0,254 0,362 0,116 0,064 -0,455 -0,287 

 
p 0,192 0,429 0,280 0,117 0,626 0,789 0,044 0,220 

  N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MEF50/TLC r -0,283 0,144 -0,382 0,262 0,307 0,149 -0,398 -0,240 

 
p 0,256 0,569 0,118 0,294 0,215 0,556 0,102 0,338 

  N 18 18 18 18 18 18 18 18 

MEF25/TLC r -0,342 0,260 -0,352 0,352 0,235 0,177 -0,338 -0,314 

 
p 0,165 0,298 0,152 0,152 0,349 0,483 0,170 0,204 

  N 18 18 18 18 18 18 18 18 

MIP r 0,158 -0,027 -0,375 -0,173 -0,469 -0,409 -0,264 0,100 

 
p 0,643 0,936 0,255 0,611 0,145 0,212 0,432 0,769 

  N 11 11 11 11 11 11 11 11 

MEP r 0,050 0,191 -0,306 0,027 -0,173 -0,050 0,073 0,005 

 
p 0,883 0,573 0,360 0,937 0,612 0,884 0,832 0,989 

  N 11 11 11 11 11 11 11 11 

 
Příloha 9. Korelace výsledků posturografického vyšetření – průměrné polohy COG a PFT; kladné 

hodnoty Spearmonova korelačního koeficientu znamenají, ţe zvýšení hodnot parametru PFT odpovídá 

většímu vychýlení COG od jeho optimálního středu; záporný koeficient značí zvýšení jedné a sníţení 

druhé korelující hodnoty; r – Spearmonův korelační koeficient, p – statistická významnost, N – počet 
probandů 
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