
Cíl: Cílem diplomové práce „Sledování  respiračních funkcí u pacientů po operaci 

hrudního koše dle Nusse“ bylo konfrontovat dosavadní poznatky o respiračních funkcích a 

síle respiračních svalů u pacientů s vrozenou deformitou hrudníku pectus excavatum, srovnat 

je s vlastními měřeními a zjistit jejich vývoj po operační korekci dle Nusse. 

Metodika: Do sledování byl zařazeno 15 pacientů (13 mužů, 3 ženy), u kterých bylo 

předoperačně provedeno spirometrické a  bodypletysmografické vyšetření a stanovení 

okluzních ústních tlaků. Stejné vyšetření plicních funkcí bylo provedeno s odstupem 4-10 

měsíců (průměr 7,1 měsíce) u všech pacientů, kontrolní stanovení okluzních tlaků je k 

dispozici u 13 z nich. 

Výsledky: Vstupně u pacientů v tomto souboru byly ve srovnání s náležitými 

hodnotami zvýšené reziduální plicní objemy (RV 142%, p=0,001; ITGV 116,2%, p=0,004; 

RV%TLC 133,8%, p=0,002; ITGV% 116,1%, p=0,001) na úkor statisticky nižší vitální 

kapacity plic (VC 81,9%, p=0,0004) a inspiračního rezervního objemu (IC 84,2%, p=0,0003), 

při  nezměněné celkové plicní kapacitě (TLC 99,7%, p=0,877). Obstrukční parametry u těchto 

pacientů nebyly signifikantně změněny (FEV1 95,7%, p=0,534; PEF 92,1, p=0,20). Výrazně 

byla redukována síla respiračních svalů jak inspiračních (PImax 72,8%, p=0,011), tak 

zejména exspiračních (PEmax 57,2%, p=0,00004). Při sledování vztahu jednotlivých 

objemových parametrů k Hallerovému indexu byla nalezena  statisticky významná korelace 

pouze u obstrukčních parametrů,které vykazovaly negativní korelaci FEV1 (korelační koef. -

0,53, p=0,044) a PEF (korelační koef. -0,55, p=0,033). Síla respiračních svalů nevykazuje ve 

sledovaném souboru statisticky významnou korelaci s tíží deformity hrudníku. Po operaci 

došlo ke staticky významné redukci vitální a inspirační kapacity plic (VC -8%, p= 0,001; IC -

14%, p=0,003), reziduální plicní objemy, které byly zvýšené již před operací se nezměnily. 

Závěr: Vstupní hodnoty plicních objemů pacientů s pectus excavatum ve sledovaném 

souboru ukazovaly na statickou hyperinflaci plic. Po operaci dle Nusse nedošlo ke změně 

hyperinflace, VC a IC se snížila. Významně byla oslabena síla inspiračních a exspiračních 

svalů. Síla respiračních svalů nebyla operací ovlivněna. Vstupní hodnoty FEV1 a PEF 

vykazují signifikantně významnou korelaci s Hallerovým indexem.




