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Abstrakt

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. 
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Deformity hrudníku, pectus excavatum, operace dle Nusse, respirační funkce, funkční 

vyšetření plic, síla respiračních svalů, okluzní ústní tlaky
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Abstract

Objective: The goal of the thesis “Monitoring of the Respiratory Functions in 

patients after the Rib Cage Surgery according to Nuss” was to confront the present 

knowledge about respiratory functions and the strength of respiratory muscles of 

patients with inherited pectoral deformity pectus excavatum, to compare it with my own 

measuring and to find out about their development after the surgical correction 

according to Nuss. 

Methodology: There were 15 patients being monitored (13 men and 3 women), 

who underwent spirometric and bodypletysmographic examination and the occlusal 

mouth pressures were determined before the surgery.  The same pulmonary function 

tests were run in the course of 4 to 10 months (7.1 months on average) on all the 

patients, the control determination of mouth pressures is available for 13 of them. 

Results: In the entry tests, compared to adequate values the patients in this file 

had  increased residual lung capacities (RV 142%, p=0.001; ITGV 116.2%, p=0.004; 

RV%TLC 133.8%, p=0.002; ITGV% 116.1%, p=0.001) at the expense of statistically 

lower vital lung capacity (VC 81.9%, p=0.0004) and inspiratory reserve capacity (IC 

84.2%, p=0.0003), while the total lung capacity remained unaltered (TLC 99.7%, 

p=0.877). The obstructive parameters of these patients were significantly altered (FEV1 

95.7%, p=0.534; PEF 92.1, p=0.20). The strength of respiratory muscles was 

considerably reduced, both of the inspiratory (PImax 72.8%, p=0.011) and especially 

the expiratory ones (PEmax 57.2%, p=0.00004). When monitoring the relation between 

individual capacity parameters and the Haller's index, a statistically significant deviation 

has been found; the obstructive parameters showed negative correlation FEV1 

(coefficient of correlation -0.53, p=0.044) and PEF (coefficient of correlation -0.55, 

p=0.033).   The strength of respiratory muscles does not show a statistically significant 

correlation with the seriousness of the pectoral deformity in the monitored file. After the 

surgery a statistically significant reduction of the vital and inspiratory capacity of lungs 



occured (VC -8%, p= 0.001;IC -14%, p=0.003); the residual lung capacities which were 

already increased before the surgery, have not changed. 

Conclusions: In the monitored file the entry values of lung capacities of patients 

with pectus excavatum were indicative of the static lung hyperinflation. The 

hyperinflation has not altered after the surgery according to Nuss. The vital capacity and 

reserve inspiratory capacity was decrease after Nusse procedur. The strength of 

inspiratory and expiratory muscles has been significantly reduced. The strength of 

respiratory muscles was not influenced by the surgery. The entry values FEV1 and PEF 

show statistically significant correlation with the Haller´s index.

Keywords

Chest deformities, pectus excavatum, funnel chest, Nuss procedure, respiratory 

function, pulmonary function test, respiratory muscle strength, respiratory mouth 

pressures
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ÚVOD

Pectus excavatum patří mezi nejčastější deformity hrudní stěny, vyskytuje se u 

jednoho z  300-400 živě narozených dětí. Toto postižení hrudní stěny přináší svému 

nositeli významné psychosociální omezení. Deformací hrudní stěny dochází ke změnám 

respiračních funkcí a k útlaku orgánů mediastina s následným omezením jejich funkce a 

při těžších deformitách hrudníku se objevuje námahová dušnost a bolesti na hrudi. 

V rešeršní části této práce bychom rádi přiblížili problematiku hrudních deformit 

se zaměřením na pectus excavatum, shrnuli dostupné informace o změnách respiračních 

funkcí a síly respiračních svalů u pacientů před a po operační korekci této vady. V 

dalších částech předkládáme výsledky předoperačních vyšetření u 15 pacientů a jejich 

srovnání s výsledky po operaci dle Nusse na Klinice dětské chirurgie UK 2.LF a FN 

Motol.    
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1. PŘEHLED POZNATKŮ

1.1  Embryonální vývoj hrudní stěny a bránice

Vývoj lidského embrya začíná vytvářením dorzální strany těla, páteří a končí 

tvorbou strany ventrální. Přední strana hrudníku se zpočátku skládá jen ze somatopleury 

pokrývající budoucí perikardiální dutinu. Ze somatopleury se vytvoří kožní kryt hrudní 

stěny, ostatní části hrudní stěny se vyvíjejí z dorzálního mezodermu. V 6. fetálním 

týdnu se proliferací zadního mezodermu zakládají příčné výběžky obratlů a žebra, 

corpus sterni se zakládá nezávisle na žebrech z dvou pruhů mezenchymu a manubrium 

sterni z mezenchymu pro vývoj ramenních pletenců. V 7. fetálním týdnu srůstá 

manubrium, corpus sterni a xiphoideus sterni v jeden celek. (Černý a kol., 1996,  s. 9.)

Základ bránice, jako hlavního dechového svalu, se formuje v krční oblasti 

embrya. Mezenchymový základ je zprvu orientován ve frontální rovině, během dalšího 

vývoje se sklápí dopředu do roviny transverzální, sestupuje kaudálně a spojuje se s 

výběžky 3.- 5. cervikálního myotomu (n. phrenicus) a ke konci 2. měsíce se dostává již 

téměř do transverzální roviny. (Kolář, 2009, s. 11). 

1.2  Kineziologie a biomechanika dýchání

1.2.1  Respirační svaly

Respirační svaly zajišťují jednu ze základních vitálních funkcí, jimž je 

umožněna výměna plynů mezi alveoly a vnějším prostředím. Dýchání je rytmický 

pohyb, ve kterém se cyklicky opakují dvě fáze: inspirium a exspirium. Obě fáze 

předcházejí pauzy nazývané jako preexspirační a preinspirační. Respirační svaly dělíme 

na dvě hlavní skupiny: svaly nádechové a svaly výdechové. Do každé z těchto skupin 

zařazujeme svaly primární, kterých hlavní funkcí je respirace a svaly pomocné, nebo-li 

akcesorní. Akcesorní dechové svaly plní zejména funkce posturální, fixační a hybné a 

do respirace se zapojují v případě vyšších požadavků organismu na ventilaci plic. Prosté 

anatomické dělení respiračních svalů na nádechové a výdechové zcela neodpovídá 

skutečnosti a plně nevystihuje složitou funkční provázanost a vzájemnou koaktivaci 

respiračních svalů. (Véle, 2006, s. 227-230; Máček, Smolíková 1995, s. 15) 
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1.2.2  Mechanizmus dýchání

Bránice jako hlavní dechový sval je pouze svojí činností schopna zajistit 

ventilaci téměř 2/3 vitální plicní kapacity. Při klidovém dýchání je její role ještě 

zřejmější, podílí se přibližně na změně 75% ventilovaného objemu. Bránice odděluje 

hrudní a břišní dutinu,  tvoří kopuli konkávně se vyklenující do hrudní dutiny. V první 

fázi je kontrakcí bránice tažen vazivový střed kaudálně a tím se zvětšuje vertikální 

rozměr dutiny hrudní. V klidovém dýchání střed bránice klesá asi o 1,5 cm, při 

hlubokém nádechu může poklesnout až o 7 cm. Tento pokles je zastaven rezistencí 

orgánů a vazivových složek mediastina a zvýšením nitrobřišního tlaku, ke zvýšení 

nitrobřišního tlaku je nezbytná antagonicky-synergická aktivita břišní muskulatury.

Opřením vazivového středu o nitrobřišní orgány je pokles zastaven a pokračující 

kontrakcí svalových vláken bránice následně dochází k pohybu dolních žeber. 

Současnou kontrakcí inspiračních svalů (mm. levator costrum, mm. intercostales 

externi) se zvedají za současné rotace ve vertebrokostálních kloubech horní žebra, a tím 

se zvětšuje předozadní rozměr hrudníku. (Kolář et al., 2009, s. 255; Kapandji 1997, s. 

144-146 ; Ganong 2001, s. 655-656)

Vzájemné spojení komponent hrudní stěny se sternum při fyziologickém 

dýchání pohybuje ventrálně, a tím se zvětšuje dutina hrudní v předozadním rozměru, 

vlivem prostorového zakřivení žeber a aktivitou bránice, ventrální muskulatury a 

pánevního dna se dutina hrudní rozšiřuje laterálním směrem, současně se zvětšuje 

rozměr hrudní dutiny kraniokaudálně. Prostorové změny hrudníku při fyziologickém 

zapojení respiračních svalů ve všech třech rovinách jsou závislé na pohyblivosti v 

kostovertebrálních, kostotransverzálních a kostosternálních skloubeních. Žebro při 

nádechu rotuje kolem osy tvořené propojením kostotransverzálního a 

kostovertebrálního kloubu, prostorová orientace této osy určuje směr výsledného 

pohybu ventrální části žebra. Osy rotace dolních žeber jsou orientovány téměř v 

sagitální rovině, a proto v průběhu nádechu se dolní část hrudníku rozšiřuje převážně 

laterálně. Naproti tomu rotační osy žeber horní části hrudníku jsou nakloněny více 

frontálně a skelet horní části hrudníku se pohybuje převážně směrem předozadním. Z 

patofyziologického hlediska je velmi významný nezávislý pohyb jednotlivých segmentů 

hrudního skeletu nezávisle na pohybech hrudní páteře. (Kapandji 1997, s. 138-140; 

Kolář et al. 2009, s. 131-133)
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Ke konci nádechu narůstající elastický odpor plic a osteochondrálních 

komponent hrudníku nádech ukončí a následuje klidný výdech, nádechové svaly 

zpomalují rychlost výdechu negativní prací. Antagonistickou aktivitou břišních svalů se 

zvyšuje nitrobřišní tlak a vnitřní orgány abdominální dutiny zvedají centrum tendineum 

kraniálně. Klesá objem hrudníku, rozměry hrudníku se zmenšují v rovině horizontální, 

sagitální i frontální. (Kapandji, 1997, s. 150; Máček, Smolíková 1995, s. 15 )

1.2.3  Další funkce respiračních svalů

Bránice kromě hlavní funkce zajišťující respiraci plní i funkce posturální. 

Hodges pomocí elektromyografie bránice, měřením transdiafragmatického tlaku a 

ultrasonografií zjistil, že bránice se zapojuje i při aktivní kontrakci horních končetin bez 

závislosti na dechovém cyklu. Stejný autor v dalších studiích uvádí společné zapojení 

svalstva bránice, m. transversus abdominis, pánevního dna a m. multifidus při posturální 

aktivitě. (Hodges in Kolář 2009, s. 25)

Rytmickou změnou inspiria a exspiria se střídavě mění intraabdominální a 

intrathorakální tlak a tyto tlakové změny ovlivňují funkci zejména dutých orgánů 

hrudníku a břicha. Zvýšením nitrohrudního tlaku klesá venózní návrat krve, tím plnění 

pravého srdce a následně srdeční výdej. Snížením tlaku je tomu naopak. 

Nelze opomenout i významnou činnost bránice a respiračních svalů při 

samočisticích mechanismech dýchacích cest kýchnutím a kašli. Bránice a abdominální 

svaly se uplatňují také při  porodu, zvracení, mikci a defekaci. (Kolář et al. 2009, s. 255)

1.3  Fyziologie a patofyziologie dýchání

Respiraci lze popsat jako fyziologickou funkci při kterém dochází k výměně 

plynů mezi okolní atmosférou a plícemi (ventilace), výměně plynů na alveolární 

membráně mezi alveolárním prostředím a krví (difuze) a transportu dýchacích plynů 

mezi plícemi a tkáněmi.

Respirace zahrnuje dva procesy: zevní respiraci (výměna plynů mezi zevním 

prostředím, plícemi a krví) a vnitřní respiraci (výměna O2 a CO2 mezi buňkami a 

mezibuněčnou tekutinou). Hladina kyslíku a oxidu uhličitého v krvi je řízena 

regulačními mechanizmy dle aktuální potřeby organismu. (Trojan 2003, s. 295; Ganong 

2005, s. 653)
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1.3.1  Nádech

Vzduch je v dýchacích cestách  zvlhčen, ohřát na tělesnou teplotu a filtrován. V 

hlenu pokrývajícím dýchací cesty se zachytávají nečistoty, které řasinkový epitel 

kmitavými pohyby posouvá kraniálně k faryngu a jsou následně vykašlány. Kromě 

tohoto samočisticího mechanizmu se na obraně před infekcí podílí i lymfatický systém. 

K proudění vzduchu v dýchacích cestách dochází ve směru tlakových gradientů.  

Nádech začíná aktivní kontrakcí inspiračních svalů a zvětšením objemu hrudníku. V 

interpleurální dutině i plicích klesá tlak a vzduch je nasáván nosem nebo ústy do 

dýchacích cest, faryngu,  laryngu, trachey, bronchů, bronchiolů a alveolů. Negativní tlak 

mezi listy pleury je vytvářen rovnováhou mezi retrakční sílou plic a opačně působící 

pružností hrudního koše a  klidové fázi na začátku nádechu dosahuje  hodnoty -2,5 

mmHg. Při klidovém inspiriu klesá na -6 mmHg a zvýšením síly kontrakce inspiračních 

svalů při usilovném nádechu se může interpleurální tlak snížit až na hodnoty -30 

mmHg. Distribuce vzduchu v dýchacích cestách a plicích je ovlivňována změnou 

průměru dýchacích cest pomocí hladké svaloviny, která je řízená humorálně a 

autonomním nervovým systémem. (Ganong 2005, s. 654; Trojan 2003, s. 298)

Objem vzduchu při klidovém vdechu činí obvykle 500ml. Část objemu 

vdechnutého vzduchu dosahující po terminální bronchioly nazýváme anatomický mrtvý 

dechový prostor, tento vzduch se nepodílí na výměně plynů. Anatomický mrtvý prostor 

u zdravého jedince dosahuje objemu 150-200 ml. Za patologických situací se zvětšuje 

mrtvý prostor plněním vzduchu uvnitř rozšířených nebo deformovaných bronchiolů a 

alveolů a vzniklé dutiny nesplňují efektivní funkci ventilace a perfuze. (Smolíková, 

Máček 2010, s. 24)  

Konec inspiria nastává ustálením rovnováhy mezi retrakční sílou plic a silami 

rozpínající hrudník, vyrovnáním intraalveolárního a atmosférického tlaku se zastavuje 

proudění vzduchu v dýchacích cestách. Na konci klidového nádechu lze donadechnout 

další 3l vzduchu, tento kompartment označujeme jako rezervní inspirační objem (IRV). 

(Ganong 2005, s. 654; Trojan 2003, s. 298) 

1.3.2 Výdech 

Ukončením činnosti inspiračních svalů i aktivitou exspiračních svalů se objem 

hrudníku snižuje, interpleurální i interalveolární tlaky se zvyšují, a vzduch z plic proudí 

do okolního prostředí. Na počátku exspiria nádechové svaly negativní svalovou prací 
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brzdí působení smrštivých (retraktilních) sil, a tím zpomalují výdech. Na konci 

klidového výdechu se opět nastoluje rovnováha mezi pružností hrudní stěny a retrakční 

sílou plic a dojde k ustálení tlakového gradientu mezi plícemi a vnějším prostředím. V 

této fázi jsou plíce naplněny objemem vzduchu, který označujeme jako funkční 

reziduální kapacita (FRC). Po konci klidového výdechu lze vědomým úsilím za pomocí 

výdechových svalů ještě dovydechnout další kompartment vzduchu, označovaný jako 

exspirační rezervní objem (ERV), jeho hodnota se u zdravých jedinců za fyziologických 

podmínek pohybuje kolem 1,1 l vzduchu. Zbylý objem vzduchu v hrudníku, který již 

nelze ani při maximálním úsilí vydechnout označujeme jako reziduální objem (RV), po 

maximálním exspiriu plíce obsahují ještě 1,2 l vzduchu. Funkční reziduální kapacita 

(FRC) je tvořena exspiračním rezervním objemem (ERV) a reziduálním objemem (RV). 

(Trojan 2003, s. 298-300)

1.3.3  Elastické vlastnosti plic a hrudníku

Tlakové a objemové změny plic jsou závislé na elastických vlastnostech plicní 

tkáně, elastických vlastnostech hrudní steny a povrchovém napětí tekutiny alveolů. Míra 

elasticity neboli poddajnost je nepřímo úměrná množství kolagenních vláken 

obsažených v plicní tkání a hrudní stěně. V patologických případech, kdy dochází ke 

zmnožení kolagenních vláken, jako je tomu u plicní fibrózy, plicní poddajnost klesá a k 

dosažení změny objemu hrudníku je nutné provést větší svalovou práci. Naopak je tomu 

u plicních onemocnění charakteru emfyzému, kdy poklesem hustoty plicního 

parenchymu klesá i odpor plicní tkáně. (Máček, Smolíková 1994, s. 24,25)

Povrchové napětí alveolů snižují fosfolipidy, plicní surfaktant, které jsou 

produkovány alveolárními epitelovými buňkami II typu. Surfaktant snížením 

povrchového napětí tekutiny udržuje alveoly rozvinuté a brání kolapsu plicní tkáně. 

Nedostatek surfaktantu bývá příčinou syndromu respirační tísně novorozenců u 

předčasně narozených dětí. Nepřítomností surfaktantu se zvyšuje povrchové napětí, 

alveoly kolabují a vznikají atelektázy. Nedostatek surfaktantu a s tím související 

atelektázy se vyskytují i u dospělých pacientů po kardiochirurgických výkonech,  po 

plicní embolii nebo u pacientů závislých na dlouhodobé oxygenoterapii. (Ganong 2005, 

s. 658-660) 
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1.3.4  Dechová práce

Dechová práce je závislá na stavu plicního parenchymu, elasticitě plic a 

hrudníku, povrchovém napětí alveolů, dechové frekvenci, velikosti dechového objemu, 

průchodnosti dechových cest a také na způsobu zapojení respiračních svalů do dechové 

funkce (dechový stereotyp). Při prohloubeném dýchání s nízkou dechovou frekvencí je 

energie více spotřebovaná k překonání elastických vlastností plic a hrudníku než při 

dýchání mělčím s rychlejší frekvencí. Rychlým povrchovým dýcháním respirační svaly 

překonávají především odpor dýchacích cest.  

Nároky na dechovou svalovou práci se zvyšují u onemocnění plic. U 

onemocnění restriktivního typu je dechová práce vynaložena především k překonání 

statického odporu, u chorob obstrukčního typu se zvyšují nároky na dechovou práci k 

překonání odporů dynamických. Respirace u chronických obstrukčních onemocnění plic 

probíhá ve vyšších nádechových polohách a vzniká nepoměr nadměrného protažení a 

napětí inspiračních svalů, které vedou ke změně dechové mechaniky a zvýšení dechové 

práce. Nadměrná svalová práce vede k únavě dechových svalů, která úzce koreluje se 

subjektivním pocitem nedostatku vzduchu. (Ganong, 2005, s. 660; Máček, Smolíková 

1994, s. 30,31) 

U zhoršení vyprazdňování alveolů během výdechu, při kterém dochází k 

zadržování vdechnutého vzduchu v plicích a k jeho nedostatečné výměně (tzv. air-

trapping) probíhá klidová ventilace ve vyšších polohách nad klidovým dechovým 

cyklem. Dochází k statické hyperinflaci plic, kterou lze spirometricky prokázat 

snížením inspirační kapacity a zvýšením parametrů funkční reziduální kapacity a 

reziduálního objemu. U těchto stavů se rozvíjí hypoxémie nedostatečnou oxidací krve. 

(Zindr, 2006, s.276) Dynamická hyperinflace se vyskytuje přechodně v průběhu 

astmatického záchvatu nebo při vyšetření bronchokonstrikčním testem. (Kolář et al., 

2009, s. 561)

1.4  Vyšetření plicních funkcí a síly respiračních svalů

"Vyšetření plicních funkcí má nezastupitelnou úlohu v diferenciální diagnostice, 

zejména plicních onemocnění" (Fišerová et al., 2004, s. 9). 
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Vyšetření plicních funkcí indikujeme ke stanovení diagnózy, průběhu a 

prognózy onemocnění a monitorování léčby plicních onemocnění, využívají se k určení 

předoperačního a pooperačního rizika u plánovaných hrudních operací nebo před 

rozsáhlými operacemi dutiny břišní. Tyto vyšetřovací metody mají nezastupitelné místo 

i v oblasti vědeckých činností. (Fišerová et al., 2004, s. 9,10)

Funkční vyšetření plic umožňuje objektivně posoudit stav respiračního systému. 

Hodnotíme statické a dynamické plicní objemy, pružnost plicního parenchymu, 

průchodnost dýchacích cest, míru jejich obstrukce a reaktivity. Posuzujeme postavení, 

tvar a pružnost hrudníku, funkci bránice a ostatních dýchacích svalů.

1.4.1  Spirometrické vyšetření

Spirometrie je základní vyšetřovací metoda v pneumologii, která slouží k 

vyšetření objemů plicních kompartmentů a ke zjištění charakteristik průtoku vzduchu v 

dechových cestách. K posouzení respiračních funkcí provádíme spirometrické vyšetření 

při klidovém dýchání, dále hodnotíme výdechové rychlosti a objemy plicní při 

usilovných dechových manévrech. V průběhu usilovného nebo řízeného rychlého 

dýchání jsou měřeny dynamické objemové parametry v závislosti na čase. Naměřené 

hodnoty jsou zaznamenány do spirometrické křivky, tzv. spirogramu, dle zvoleného 

souřadnicového systému získáme dvě spirometrické křivky: křivka objem - čas a křivka 

průtok - objem. (Fišerová et al., 2004, s. 13; Kandus, Satinská, 2001, s. 21; Musil, Petřík 

2000, s. 13)

Spirometrické vyšetření umožňuje orientačně verifikovat obstrukční nebo 

restrikční poruchu a kvantitativně vyjádřit její stupeň. Pro přesné stanovení typu a 

stupně poruchy je nezbytné doplnit další specializované metody funkčního vyšetření 

plic. (Kandus, Satinská, 2001, s. 20,30)

1.4.2  Pletysmografické vyšetření

Pletysmografická metoda je založena na principu Boyle-Mariottova zákona: 

změny tlaku a objemu plynu jsou konstantní za izotermních podmínek. Vyšetření 

probíhá v uzavřené vzduchotěsné kabině, ve které vyšetřovaný klidně dýchá ústy do 

měřícího zařízení se současně uzavřenými nosními průduchy. 
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Pletysmografie umožňuje změřit plicní kompartmenty, které nelze získat 

spirometrickým vyšetřením: objem vzduchu v plicích na konci klidového výdechu 

(ITGV), objem vzduchu zůstávající v plicích na konci maximálního výdechu (RV), 

objem vzduchu v plicích na vrcholu maximálního nádechu (TLC), objem vzduchu v 

neventilovaných či špatně ventilovaných oblastech (emfyzematózní buly) a také odpory 

dýchacích cest vypočítané poměrem tlakového spádu mezi alveoly a ústy proudícího 

vzduchu dýchacími cestami (Raw). (Kandus, Satinská, 2001, s. 31-35)

1.4.3  Vyšetření funkce dýchacích svalů

Výsledek mnoha základních testů používaných ke stanovení plícních funkcí 

nezávisí pouze na samotné plicní tkáni, ale rovněž i na funkci respiračních svalů. Vitální 

kapacita (VC) je závislá na stavu plicní tkáně a hrudníku, rovněž ale nemůže dosáhnout 

fyziologických hodnot v případě slabosti inspiračních svalů. Stejně tak i v případě 

slabosti exspiračních svalů nebývá vzduch plně vydechnut k fyziologické hodnotě 

reziduálního objemu. 

Maximální inspirační tlaky (PImax) a maximální exspirační tlaky (PEmax) 

měřené v ústech jsou jednoduché a neinvazivní ukazatele síly respiračních svalů. 

Vyšetření PImax a PEmax nepatří do seznamu běžných testů plicních funkcí, ale jsou 

indikovány u podezření na svalovou slabost, které by mohly vysvětlovat abnormální 

výsledky rutinních testů. A naopak, v případě zjištění patologických hodnot 

maximálního inspiračního tlaku (PImax) a maximálního exspiračního tlaku (PEmax), je 

nutno k rozlišení zda se jedná o primárně svalové nebo plicní postižení provést 

spirometrické vyšetření se stanovením křivky průtok - objem, případně i zátěžové 

ergometrické vyšetření ke stanovení tolerance zátěže. (Evans, Whitelaw, 2009, s. 1349; 

ATS/ERS, 2001, s. 528) 

Klinické symptomy poruchy funkce dýchacích svalů se dostavují až při 

závažném oslabení jejich síly a to zejména v situacích, které kladou na respirační 

funkce zvýšené nároky. Prvotním symptomem je dušnost, dále si pacienti stěžují na 

únavnost, intoleranci zátěže, zhoršenou schopnost hygieny dýchacích cest a obtížné 

mluvení. Příčinou poruchy funkce dýchacích svalů bývají neurogenní poruchy, poruchy 

neuromuskulárního převodu, muskulární onemocnění, nebo chronická únava 

respiračních svalů při dlouhotrvající zvýšených nárocích na jejich činnost. (Troosters et 

al., 2005, s. 58)
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K vyšetření funkce respiračních svalů můžeme zvolit neinvazivní i 

miniinvazivní metody. Neinvazivními metodami lze měřit maximální ústní okluzní a 

nazofaryngeální tlaky při maximálních snifových (šňupacích) manévrech. 

Miniinvazivními metodami se vyšetřují pomocí balónkových jícnových sond 

transdiafragmatické tlaky při maximálních inspiračních a exspiračních manévrech.  

(Fišerová et al., 2004, s. 75)

Neinvazivní vyšetření PImax a PEmax je metoda, která je dobře tolerována 

pacienty, ale vyžaduje jejich dobrou spolupráci. Vyšetření probíhá v sedě, pacient má 

uzavřené průduchy nosním skřipcem, do úst je vložena oválná trubička nebo náustek 

kterou dýchá. U pacientů s oslabenými orofaciálními svaly lze s jistým omezením 

použít i obličejovou masku. Vyšetřovaný se snaží dosáhnout  maximálního inspiračního 

(Müllerův manévr) a expiračního (Valsalvův manévr) úsilí po dobu trvající minimálně 

1-1,5 sekundy proti uzavřené záklopce v tubusu zařízení. Maximální inspirační tlak v 

ústech se měří po vydechnutí maximálního objemu vzduchu z plic a maximální 

exspirační tlak se měří po nadechnutí maximálního objemu vzduchu. Manévry 

respiračních tlaků se opakují alespoň pětkrát tak, aby byl získán dostatečný počet 

reprezentativních výsledků. Za dostatečnou přesnost měření lze považovat jestliže tři po 

sobě následující manévry se odlišují o méně než 20%. (ATS/ERS 2001, s. 531-532)  

Nejdůležitějšími kontraindikacemi těchto manévrů jsou stavy u kterých není vhodné 

navozovat prudké změny nitrobřišního tlaku (aneurysma, nekontrolovaná hypertenze, 

močová inkontinence, postižení sítnice). (Troosters et al., 2005, s. 60)

1.5  Typologie vrozených hrudních deformit

Schamberger popisuje pět druhů kongenitálních hrudních deformit: pectus 

excavatum, pectus carinatus, Polandův syndrom (vrozená aplazie žeber), Jeuneův 

syndrom (asfyktická hrudní dystrofie s různě těžkými a variabilními 

muskuloskeletálními malformacemi vedoucí k hypoplazii plic a restriktivnímu 

onemocnění) a defekty sterna s ektopií srdeční. (Shamberger 2005, s. 355).

Willital klasifikoval hrudní deformace podrobněji dle muskuloskeletální 

morfologie a rozdělil je se zohledněním symetrie hrudníku do 11 typů: pectus 

excavatum (4 typy), pectus carinatus (4 typy), kombinace obou deformit, aplázie hrudní 

stěny a defekty sterna. (Willital in Saxena et al., 1999, s. 188). Podrobnou Willitalovu 

klasifikaci uvádí (tabulka 1).
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Typ Popis

1 Symetrický pectus excavatum s normální konfigurací hrudníku

2 Asymetrický pectus excavatum s normální konfigurací hrudníku

3 Symetrický pectus excavatum s plochým hrudníkem (anteroposteriorní zúžení)

4 Asymetrický pectus excavatum s plochým hrudníkem (anteroposteriorní zúžení)

5 Symetrický pectus carinatus s normální konfigurací hrudníku

6 Asymetrický pectus carinatus s normální konfigurací hrudníku

7 Symetrický pectus carinatus s plochým hrudníkem

8 Asymerický pectus carinatus s plochým hrudníkem

9 Kombinace pectus carinatus a pectus excavatum

10 Hypoplázie nebo aplázie hrudní stěny

11 Defekt sterna

Tabulka 1. Willitalova klasifikace vrozených deformací hrudníku (Willital in Saxena 

2005)

Saxena (1999, s. 188) v letech 1984 - 1997 ve skupině 777 probandů s pectus 

excavatum zjistil procentuálně nejvyšší výskyt asymetrického typu s normální 

konfigurací hrudníku (61%), dále u 32% sledovaných zjistil symetrický typ s normální 

konfigurací hrudníku, u 4% asymetrický typ s plochým hrudníkem a u 3% pacientů typ 

symetrický s plochým hrudníkem.   

1.5.1  Výskyt a etiologie pectus excavatum

Pectus excavatum je nejčastější deformita. Schamberger (2005, s. 356) uvádí 

četnost této deformity 1:300-400 živě narozených dětí, chlapce postihuje tato vrozená 

deformita pětkrát častěji než dívky. Saxena  se zmiňuje o nižší incidenci a to 1:1000 

narozených a udává třikrát častější výskyt u chlapců než u dívek. (Clausner in Saxena 

2005, s. 150)  V roce 1966 Póka v Maďarsku provedl rozsáhlou studii a zjistil 5,7% 

výskyt hrudních deformit z celkového počtu 21 039 vyšetřovaných dětí věkového 

rozmezí 6-18 roků. (Póka in Kučera et al. 2005). 

Etiologie pectus excavatum není dosud přesně známá. Již v roce 1820 Coulson a 

o 50 let později Williams zvažují dědičnou predispozici pozorováním familiárního 

výskytu. (Coulson, Williams in Kelly 2008, s. 185) Brown předpokládal, že pectus 

excavatum vzniká na základě neuromuskulární dysbalance sternálních vláken bránice, 
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které vtahují distální konec sterna, přilehlé chrupavky a žebra dorzálně. Tímto tahem je 

redukován ventrodorzální prostor mediastina, který se projeví  prohlubujícím se 

propadem hrudní stěny v průběhu růstu. Tato etiologie však nebyla prokázaná. (Brown, 

Cvok, 1951, s. 175) 

Dnes je za příčinu vzniku těchto deformit naopak považován nevyrovnaný a 

přemrštěný růst kostochondrální části žeberních chrupavek. Stočené chrupavky jsou 

často spojené až bizardně deformované. Pro tuto teorii svědčí i histologické nálezy z  

resekovaných chrupavek, které často zobrazují chaoticky umístěné chondrocyty. 

(Fonkalsrud 2003, s. 502) 

1.5.2  Patologická anatomie pectus excavatum

Deformity hrudní stěny jsou často sdruženy s dalšími vadami jako skolióza, 

myopatie, pes equinovarus, syndaktylie, Marfanův syndrom, Klippel-Feilův syndrom a 

Downův syndrom. Pro pectus excavatum a pectus carinatus je charakteristická 

translokace inframanubriální části sterna směrem dorzálním nebo ventrálním se 

současným prodloužením zakřivených žeberních chrupavek. Deformace se manifestuje 

s pokračujícím růstem dítěte a u většiny pacientů se tyto deformace vyskytují v 

pozdějším dětském věku, především v období akcelerace růstu. (de Matos, 1997, s.345)

Pro konfiguraci hrudního koše u pacientů s pectus excavatum je charakteristické 

dorzální vpáčení těla sterna a processus xiphoideus spolu s přilehlými žeberními 

chrupavkami. První a druhá žebra současně s manubriem bývají obvykle v normálním 

postavení. Processus xiphoideus sterna v některých případech bývá rozštěpen, zakřiven 

nebo bývá stranově asymetrický a tuto asymetrickou formu pectus excavatum často 

doprovází skolióza. (Fonkalsrud 2003, s. 502; Černý a kol., s. 15)
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Obrázek 1. Pectus excavatum (Šnajdauf, 2004, s. 27) 

1.5.3  Symptomatologie pectus excavatum

Deformita hrudního koše u novorozených dětí nebývá zpočátku patrná, ale 

rozvíjí se s postupujícím růstem dítěte. Vpáčení hrudní stěny se objevuje nejčastěji 

kolem třetího roku života, s dalším růstem se prohlubuje a nejvíce se zvýrazní s 

růstovým výšvihem v pubertálním období. (Černý 1996, s. 16) Hrudní deformita je lépe 

tolerovaná v mladším dětském věku a symptomy se zhoršují s jejím prohlubováním. 

Jedinci často uvádí pocit nedostatku kyslíku při zátěži, pocit nedonadechnutí, palpitace, 

stěžují se na bolesti hrudní stěny. (Fonkalsrud, 2003, s. 502). 

Nelze pominout ani psychickou zátěž, kterou tato vada přináší. Depresivní stavy 

a pocity stigmatizace, které se prohlubují zejména v období dospívání a bývají často 

dominantním podnětem, který pacienta motivuje k podstoupení operační korekce 

deformity. Kelly a kolegové dotazníkovou formou oslovili 274 pacientů a jejich rodičů 

před operačním zákrokem a rok po operaci. Hodnotili psychologický vliv operačního 

výkonu na sebevnímání dětí jak z jejich vlastního pohledu tak z pohledu rodičů - míru 

pozitivního vnímání vlastního těla,  spokojenosti se sebou samým a psychosociálních 

limitů v běžném životě. Z psychologického pohledu byla  operace hodnocena velmi 

pozitivně. (Kelly et al., 2008, s. 1219, 1220)
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1.5.4  Patofyziologie 

U pacientů s pectus excavatum ve srovnání s normální populací se v dostupné 

literatuře opakovaně popisují zhoršené plicní funkce, zejména ve smyslu restrikční nebo 

kombinované obstrukčně-restriktivní vady. (Lawson, 2005; Sigalet, 2003; Sigalet 2007; 

Kowalewski, 1998) Spirometrickým vyšetřením bylo častěji než u zdravých osob 

prokázáno snížení celkové kapacity plic. (Wynn et al., 1988, s. 43; Hu et al. 200, s. 452) 

Známky hyperinflace, klinicky však ještě nevýznamné prokazuje Hu et el. (2000, s. 

452) a Quigley (1996, s. 640-641) Ventilační porucha často nekoreluje s horší tolerancí 

zátěže a pocity dušnosti. Nyní je všeobecně přijímáno, že dominantním 

patofyziologickým mechanizmem není postižení plic, ale zejména horší plnění pravého 

srdce při zmenšeném předozadním rozměru hrudního koše mezi sternem a hrudními 

obratli, a s tím související omezení srdečního výdeje. Zhoršení plnění pravé síně lze 

prokázat zobrazovacími metodami, nejčastěji je používáno echokardiografické 

vyšetření. (Cahill et al, s. 423) Při auskultaci je často zjišťován systolický ejekční šelest 

zvýrazňující se s fyzickou zátěží, který je způsoben zhoršením výtokových poměrů ve 

výtokové části pravé komory a v pulmonální artérii při zmenšeném prostoru mediastina. 

Další příčinou šelestů bývá prolaps mitrální chlopně. Častějším nálezem bývají také 

abnormality elektrokardiografické křivky, zejména srdeční osy při přesunu srdce 

směrem do levé části hrudní dutiny. (Fonkalsrud, 2003, s. 502)

1.5.5  Předoperační diagnostika, hodnocení závažnosti deformity 

Součástí předoperačního přípravy a také důležitou informací pro budoucí 

zhodnocení výsledků operační korekce je zjištění stupně hrudní deformace CT 

vyšetřením hrudníku. CT vyšetření přináší operatérovi důležité informace o stavu a 

lokalizaci životně důležitých orgánů hrudní dutiny, zejména o pozici srdce, které bývá 

ve vpadlém hrudníku často stlačeno a přesunuto k levé straně. (Nuss et al.,1998, s. 551)   
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Obrázek 2.  CT vyšetření - příčný řez hrudním košem pacienta s pectus excavatum 

(Šnajdauf, 2004, s. 27) 

Kim et al. (2008, s. 816) ve svém článku popisují více metod k objektivnímu  

zhodnocení závažnosti symetrických a asymetrických hrudních deformit. Pro hodnocení 

závažnosti pectus excavatum se dnes nejčastěji používá Hallerův index, který se 

vypočte z příčného řezu provedeného CT, poměrem transverzální šířky hrudního koše a 

nejmenší vzdáleností sterna od těl hrudních obratlů. Normální hodnota Hallerova indexu 

u fyziologické konfigurace hrudníku je 2,52. Hodnota větší než 3,25 je dnes považována 

za jedno z indikačních kritérií operačního řešení. Dále se zohledňují výsledky 

zátěžových funkčních vyšetření a  vyšetření plicních funkcí. Za jedno z nejdůležitějších 

kritérií je považováno i přání nemocného a jeho subjektivní vnímání tíže deformity jako 

kosmetického problému. (Nuss et al., 1998, s. 547; Conti, 2009, s. 208)

1.6   Operační korekce pectus excavatum

1.6.1  Historický přehled vývoje operačních korekcí pectus excavatum

Již v roce 1594 nacházíme v práci Bauhina první zmínku o deformaci hrudní 

stěny charakteru pectus excavatum. První korekční operaci provedl v Německu Mayer v 

roce 1911, první zkušenosti s operační korekcí pectus excavatum publikovali Ochsner a 

DeBakey v roce 1939. (Shamberger 2005, s. 360) 
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V roce 1939 Brown analyzoval klinickou problematiku daného tématu a popsal 

zjednodušenou operační techniku, která se stala ve své době standardem chirurgického 

řešení deformity pectus excavatum. Při operaci Brown uvolňoval ligamenta spojující 

sternum, přilehlé chrupavky a žebra s bránicí, a tím dosáhl elevaci ventrální části 

hrudního koše o 3-4cm. (Brown, Cook, 1951, s. 175)  

V roce 1949 zavedl Ravitch novou techniku u které bilaterálním odstraněním 

kostálních chrupavek elevoval sternum, které dle potřeby formoval osteotomií a novou 

konfiguraci stabilizoval Kirschnerovým drátem. (Ravitch, 1979, s. 135-136) 

Baronofského technika z roku 1957 se rovněž provádí resekce 

kostochondrálních chrupavek, sternotomie a úprava sterna do požadovaného tvaru 

vytětím klínku s následnou fixací suturou. (Baronofsky in Derveaux, s. 823) 

Další variantou operační korekce je Welchova metoda. Při této variantě, která 

byla publikována v roce 1958 se subperichondrálně resekují deformovaná žebra se 

současnou osteotomií hrudní kosti a následným vytětím klínu z přední plochy sterna. 

Vztyčné plochy se spojí, sternum se elevuje do korekčního postavení a v oblasti 

vytnutého klínku se fixuje silnými stehy. Tato technika je stále preferována na dětské 

chirurgii FN Motol. (Šnajdauf, 2004, s. 27) 

V roce 1998 Donald Nuss poprvé popsal miniinvazivní techniku korigující

hrudník retrosternálně a transverzálně vloženo kovovou tyčí. V dnešní době je Nussova 

technika preferovaná pro uspokojivý kosmetický výsledek bez nutnosti sternotomie, 

resekce a odnětí kostálních chrupavek. (Nuss et al., 1998, s. 547) Tato operační technika 

byla použita k operační korekci pectus excavatum u pacientů sledovaných v této 

diplomové práci a proto je o ní v následující kapitole podrobněji pojednáno. 

1.6.2  Miniinvazivní korekce pectus excavatum dle Nusse

Miniinvazivní korekce pectus excavatum (Minimal Invasive Repair For Pectus 

Excavatum - MIRPE) byla poprvé popsaná Donaldem Nussem v roce 1998. Tento 

operační postup je ve srovnání s ostatními operačním metodami minimálně invazivní, 

bez nutnosti otevřeného přístupu, nevyžaduje resekci deformovaných chrupavek a 

sterna. Za optimální věk k provedení této operace se považuje prepubertálním období 

nebo časná puberta. Výkon je prováděn v epidurální anestézii. Nekomplikovaná operace 

trvá kolem 90-ti minut. Ztráta krve je přibližně 80 ml.
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Krátkou oboustrannou incizí v rozmezí 2-3 cm v přední axilární čáře se vytvoří 

vstupy do hrudní dutiny, pomocí kterých se zavede kovová tyč konvexního tvaru. 

Metoda počítá s flexibilitou kostních chrupavek a tlakem výztuže dosahuje úpravu tvaru 

hrudníku. Operatér nejprve zavádí fixační dlahu konvexitou orientovanou dorzálně, po 

umístění v požadovaném místě jí otočí o 180°, a tím dojde k vytlačení sterna a přední 

strany hrudníku do požadované pozice. V případě nutnosti je se zavádí i další korekční 

výztuž nad nebo pod první již implantovanou. Dlaha se zafixuje kovovou destičkou 

nebo drátem k přilehlým žebrům. K dosažení uspokojivého výsledku se kovová výztuž 

ponechává v hrudní dutině nejméně po dobu dvou let. (Nuss et al., 1998, s. 547; 

Fonkalsrud, 2003, s. 506)

Obrázek 3.  CT vyšetření - 7. den po operaci dle Nusse (Šnajdauf, 2004, s. 27)

K pozitivům Nussovy operace patří především její minimální invazivita. Při 

správně provedené operaci nedochází k poruše integrity hrudní steny, ligament a hrudní 

svaloviny. Ve srovnání s jinými otevřenými operačními technikami je výrazně menší 

velikost operační rány a krevních ztrát, také je výrazně redukována pooperační bolest a 

doba rekonvalescence. (Nuss et al., 1998)

Nicméně Nussova technika přináší i řadu komplikací. Castellani et al. (2008, s. 

651-662) v letech 2000-2006 sledovali výskyt komplikací u 167 pacientů. Ve  

sledovaném souboru nemocných se ve 4,2% vyskytovaly závažné pooperační 

komplikace jako perforace srdce zavedenou výztuží, poranění jater trokarem, infekční 

komplikace nebo pooperační léze plexus brachialis, v pooperačním sledování bylo 
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zaznamenáno opakované uvolnění implantátu nebo posun stabilizační destičky vzniklé 

úrazem. V 73,1% se došlo k měně závažným komplikacím a to malé perikardiální a 

pleurální výpotky, nekomplikovaný pneumothorax a hematopneumothorax nebo vznik 

plicních atelektáz. 

1.7  Přehled studií sledujících vývoj respiračních funkcí po korekční 

operaci hrudní stěny

Již v předchozích letech bylo publikováno mnoho studií, které se věnovaly 

vývoji respiračních funkcí po operacích hrudní stěny. Zpočátku byly sledovaný operační 

výkony dle Ravitche a Baronofského, od roku 2003 se objevují srovnání po operaci 

podle Nusse.

  Cahill et al. 1984 předložili studii, která hodnotila změny plicních funkcí před a 

po korekční operaci hrudní stěny, operační postup není bohužel blíže specifikován. 

Vyšetření bylo provedeno 3-9 měsíců po operaci u 14 probandů  s průměrným věkem 

10,9 roků. Před operací byla u pacientů ve srovnání s normální populací prokázaná 

snížená VC. Po operaci došlo k signifikantnímu zlepšení celkové plicní kapacity (TLC) 

a maximální minutové ventilace (MVV), mírné nesignifikantní zlepšení bylo 

zaznamenáno u VC plic. 

Derveaux et al. (1988, s. 823-824) hodnotil plicní objemy pomocí 

spirometrického vyšetření, dále měřil transpulmonální a transdiafragmatický tlak u 17-ti 

pacientů před a 12 let po operaci dle Baronofského. Průměrný věk probandů při 

vstupním vyšetření před operací byl  12,2 let. Průměrné hodnoty VC a FEV1 před 

operací se nacházely na spodní hranici normy, po operaci obě hodnoty klesly o 20-25%. 

Poměr FEV1/VC nebyl po operaci signifikantně změněn, lze vyloučit obstrukční formu 

ventilační poruchy. Signifikantně pokleslo TLC, RV byl bez významných změn. PImax 

naměřili v rozmezí normálních hodnot, ale PEmax byl snížen oproti normě. Autoři 

pozorovali rovněž pokles transdiafragmatického a transpulmonálního tlaku. 

Quigley et al. (1996, s. 640-641) naměřili 15 dětí s průměrným věkem 16-ti let 

před a v průměru 8,5 měsíců po operaci dle Ravitche. Předoperační testy prokázaly 

signifikantně sníženou FVC a nesignifikantně FEV1. Index FEV1/FVC v normě. TLC 

také v normě. Zvýšené RV/TLC v pásmu normy. Statisticky nevýznamně poklesla 

pouze usilovná vitální kapacita měřená po operaci.
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Kowelewski et al. (1997, s. 278) sledovali respirační a kardiální funkce u 34 

pacientů. Z měřených parametrů plicních funkcí uvádí pouze maximální MVV, IVC, 

FEV1. Před operací naměřili klinicky významný pokles FEV1 a IVC a po operaci v 

odstupu 4 let po Ravitchovi operaci se zmíněné hodnoty signifikantně zvýšili. MVV bez 

signifikantních změn. Pozorovali hemodynamické zlepšení zvýšený diastolického a 

ejekčního objemu obou komor, především pravé komory. Toto zlepšení bylo patrno u 

pacientů s těžší deformitou. 

Wynn et al. (1989, s. 41-45) hodnotili zátěžové vyšetření a plicní funkce u 9 dětí 

s deformitou pectus excavatum, kteří byly operováni postupem dle Ravitche. Zátěžové 

vyšetření a plícní funkce měřili před operací a 6-21 měsíců po operaci, naměřené 

náležité hodnoty porovnali s kontrolní skupinou čtyř neoperovaných probandů se 

stejnou deformitou. Zjistili signifikantní pokles TLC, poměr TLC/RV byl beze změn. 

Snížením TLC poklesla i VC. MVV bez významných změn. Zátěžovým vyšetřením 

neprokázali žádnou změnu.

Hu et al. (2000, s. 451-451) sledovali respirační a srdeční funkce před operací a 

po operaci dle Ravitche u 40-ti dětí věkového rozsahu 2,5 až 16 let (průměrná hodnota 

4,6 let), s časovým odstupem v průměru 4,2 roky. Naměřené hodnoty porovnali s 

kontrolní skupinou. Před operací byl zjištěn pokles FEV1, MEV25, FVC, TLC a 

zvýšené RV/TLC. Po operaci se výsledné hodnoty nezměnily, kromě vzestupu  FVC a 

TLC do pásmu normy. Echokardiografie prokázala signifikantní zlepšení ejekční frakce.

V roce publikoval Sigalet et al. (2003, s. 381-381) výsledky operační korekce 

podle Nusse. Autoři sledovali plicní funkce u 11 probandů před a po korekci hrudníku 

dle Nusse. Hodnotili parametry FVC, VC , FEV1, TLC. Po třech měsících zaznamenali 

signifikantní pokles VC, FVC a nesignifikantní pokles TLC a FEV1. Nesledovali další 

parametry jako RV. Echokardiografie prokázala signifikantní zlepšení srdečních funkcí,  

ejekční frakce srdeční, srdečního výdeje i kardiálního indexu. 

Lawson et al. (2005, s. 176) publikovali výsledky předoperačních vyšetření 408 

pacientů s nižší průměrnou hodnotou FVC a FEV1 o 13% a FEF 25-75% o 20%. 

Pacienti podstoupili operační korekce dle Nusse. Po vynětí implantované tyče průměrně 

2,9 let po první operaci byli srovnány plicní funkce u 45 pacientů a zjistili signifikantní 

zlepšení všech výše zmíněných parametrů.

V roce Sigalet et al. (2007, s. 494-495) hodnotili plicní funkce v odstupu 3 

měsíců po vynětí  korekční dlahy u 26 dětí (v průměrném věku 13,2 let). Zaznamenali v 
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porovnání s náležitými hodnotami návrat FEV1 a TLC k původním vstupním 

předoperačním hodnotám. 

V roce 2007 Arson et al.(2007, s. 1519-158) provedli komplexní studii na 

poměrně velkém souboru pacientů. Před operačním zákrokem dle Nusse změřili plicní 

funkce u 203 nemocných. Následně provedli další tři kontrolní vyšetření: 6 měsíců po 

zákroku, 2 roky po zákroku a 6 měsíců po vynětí dlahy. Výsledné parametry 

jednotlivých měření porovnali se vstupním měřením. S odstupem 6 měsíců po operaci 

významně poklesla VC, TLC a FEV1, naopak vzrostlo MEF50 a FRC. Dva roky po 

operaci VC, TLC a FEV1 mírně vzrostlo a přiblížily se hodnotám vstupních vyšetření. 

Funkční reziduální kapacita a MEF50 setrvaly ve vyšších hodnotách, 6 měsíců po 

vynětí dlahy se všechny zmíněné parametry přiblížily opět ke vstupním náležitým 

hodnotám.  

Castellani et al. (2010, s. 660) sledovali plicní funkce u 59 probandů, kteří 

absolvovali  Nussovu operaci. Skupinu dětí o průměrném věku 16-ti let vyšetřili před 

operací, 6-12 měsíců  po operaci a 3 roky po vynětí korekční tyče. Procento náležité 

hodnoty bylo srovnáno s očekávanými náležitými hodnotami. Významně poklesla FVC 

v období mezi vstupním a prvním kontrolním měřeni z 91% na 79% a při druhém 

kontrolním vyšetření po vynětí tyče se FVC nepatrně zvýšila oproti pooperačním 

hodnotám na 88%. Nicméně tato studie neuvádí jiné parametry, který by poukazovaly 

na celkový obraz respiračních funkcí. 

Problematikou plicních funkcí a sílou respiračních svalů u pacientů s pectus 

excavatum se zaobírá studie Koumbourlise (Koumbourlis, Stolar 2002). Uzavírají, že 

tato deformita je spojena s významnou dysfunkcí respiračních svalů se zaznamenaným 

snížením PEmax a PImax v průměru o 47% predikovaných hodnot. Současně zjistili 

souvislost mezi oslabením respiračních svalů a hyperinflací plic prezentovanou 

zvýšením reziduálního objemu. Tato studie nebyla koncipována jako prospektivní a 

pooperační výsledky nejsou k dispozici. 

Studie Derveauxe (Dervaux et al., 1988), který sledoval 24 nemocných po 

operaci dle Baronofského. V kontrolních vyšetřeních 12,2±3,5 let po operaci je zmínka

o hodnotách PImax a PEmax, které byly v normálním rozmezí. 
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2. CÍLE A HYPOTÉZY

Cílem této práce je podat ucelený přehled informací o problematice deformity 

pectus excavatum, porovnat respirační funkce a sílu respiračních svalů u nemocných s 

pectus excavatum s normální populací. Dále zjistit pomocí prospektivního sledování zda 

operace dle Nusse ovlivňuje respirační funkce a sílu respiračních svalů u pacientů s 

pectus excavatum.  

Hypotéza č.1: Pacienti s pectus excavatum mají změněné respirační funkce ve smyslu

restrikce 

Hypotéza č.2: Pacienti s pectus excavatum mají sníženou sílu respiračních svalů

Hypotéza č.3: Po operaci dle Nusse dojde ke zlepšení respiračních parametrů

Hypotéza č.4: Po operaci dle Nusse se zlepší síla respiračních svalů
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3. SOUBOR A METODIKA

3.1 Charakteristika sledovaného  souboru

Sledovaný soubor tvořili jedinci s vrozenou deformitou hrudníku pectus 

excavatum, kteří byli indikovaní k operačnímu zákroku miniinvazivní technikou dle 

Nusse na Klinice dětské chirurgie FN Motol.  

Vstupně bylo vyšetřeno 28 pacientů, na pooperační vyšetření se dostavilo 

celkem 15 pacientů (13 mužů) a (2 ženy). Průměrný věk pacientů byl 16,7 let (14,2-16,2 

let), tělesná výška 184 cm  a hmotnost 64 kg. 3 pacienti z 15-ti sledovaných byli léčení 

pro astma bronchiale. 

Všichni probandi absolvovali vstupní spirometrické a bodypletysmografické 

vyšetření a měření okluzních ústních tlaků. Z organizačních důvodů u 3 pacientů nebyly 

změřeny kontrolní okluzní tlaky. Předoperační vyšetření proběhlo bezprostředně, 

maximálně 3 dny před chirurgickým zákrokem, kontrolní vyšetření bylo provedeno s 

odstupem  4-10 měsíců (průměr 7,1 měsíce) po výkonu.

Změřené hodnoty před operací byly porovnávány s náležitou hodnotou pro 

srovnatelnou populaci, dále bylo provedeno srovnání výsledků před a po provedeném 

operačním zákroku. Hodnoty plicních objemů, průtoků a tlaků jsou vyjádřené 

v procentech náležitých hodnot, které jsou považované za normu pro stejně starou 

populaci stejného pohlaví, výšky a hmotnosti. Naměřené hodnoty parametrů plicních 

funkcí byly srovnány s referenčními hodnotami dle Zapletala. (Zapletal et al. 1977). 

Referenční hodnoty okluzních ústních tlaků pro adolescenty byly získány z dat 

publikovanými v roce 1994 a 2000.(Hautmann et al, 2000; Karvonen et al., 1994) 

Ke statistické analýze dat byl použit software Excel 2003. Ke srovnání 

změřených hodnot před operací s náležitými hodnotami byl použit dvouvýběrový t-test 

s nerovností rozptylů. Srovnání změřených hodnot prvního a druhého měření bylo 

provedeno pomocí  dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu. Personův 

korelační koeficient a statistická významnost korelace byla hodnocena volně dostupným 

statistickým kalkulátorem Wessa,  Office for Research, Development and Education, 

který je umístěný na internetových stránkách http://www.wessa.net. Za statisticky 

významné jsou považovány hodnoty p < 0,05.  
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3.2 Měřené parametry 

VC [ l ] - vitální kapacita plic

TLC [ l ] - celková plicní kapacita

IC [ l ] - inspirační kapacita 

RV [ l ] - reziduální objem

ITGV [ l ] - objem plynu v hrudníku po klidovém výdechu

RV%TLC [ % ] - poměr RV k TLC

ITGV% [ % ] - poměr ITGV k TLC

FEV1 [ l ] - usilovný výdechový objem za 1 vteřinu 
(jednosekundová usilovná vitální kapacita)

FEV1%M [ % ] poměr FEV1 k VC

PEF [ l/s ] vrcholový výdechový průtok

PImax [ kPa ] - maximální inspirační okluzní ústní tlak

PEmax [ kPa ] - maximální expirační okluzní ústní tlak

Hallerův 
index

- poměr laterálního rozměru hrudníku a 
nejmenšího předozadního rozměru hrudníku 
dle CT

3.3  Vyšetřovací metody

3.3.1  Bodypletysmografie

K měření všech plicních funkcí v tomto sledování byl použit bodypletysmograf 

MasterScreen Body firmy Jaeger, kterého součástí je i pneumotachograf k měření 

dynamických parametrů plicních funkcí. Jde o univerzální měřící systém parametrů plic 

s implantovaným vyhodnocovacím softwarem, ve verzi 4.5. Měření bylo prováděno 

řádně zaškoleným zdravotnickým personálem, před každým vyšetřením byla provedena 

kalibrace měřícího systému dle doporučení výrobce. O průběhu vyšetření byl pacient 

předem dostatečně poučen. 

V průběhu bodypletysmografie proband zaujímal polohu tzv. aktivního sedu. Po 

uzavření pacienta do kabiny měřícího zařízení byl po dobu několika minut systém 

stabilizován vyrovnáním teplotních změn. K vlastnímu měření byl pacient vyzván k 

vložení náustek do úst a pacient byl instruován o nutnosti pevného stisknutí náustku rty 

k zamezení ztrát vzduchu mimo měřící systém. Na nos si nasadil svorku a volně dýchal 

do trubic přístroje. Po ustálení záznamu ventilace a vyrovnání intraalveolárního tlaku a 

tlaku uvnitř bodyboxu se automatiky aktivovala závěrka měřícího systému. Poté byl 
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pacient vyzván k lehkým rychlým krátkým nádechům a výdechům, změny objemu v 

kabině způsobené tlakovými změnami v plících pacienta byly zaznamenávány. 

Vyšetřovací manévry byly opakovány 5x. 

Pomocí bodypletysmografie byly zjištěny hodnoty TLC, RV, ITGV, RV%TLC a 

ITGV%. 

3.3.2 Klidová spirometrie

Po otevření kabiny následovalo vyšetření klidové spirometrie. Klidová 

spirometrie byla měřena ve stejné poloze aktivního sedu s uzavřenými nosními 

průduchy svorkou. Do úst si vložil náustek, po klidném  a volném dýcháním alespoň po 

dobu deseti dechových cyklů byl pacient vyzván k maximálnímu klidnému výdechu a 

následně k maximálnímu klidnému nádechu. Tyto manévry byly opakovány 3x, mezi 

jednotlivými pokusy pacient klidně a volně dýchal. (Miller et al., 2005)  Z tohoto 

vyšetření byly získány hodnoty VC a IC.  

3.3.3 Měření usilovné spirometrie

Vyšetření usilovné spirometrie probíhalo obdobně jako klidová spirometrie. Po 

úvodním zklidnění, byl pacient vyzván k pomalému nádechu, po dosažení maximálního 

nádechu do polohy (TLC) pacient provedl rychlý usilovný výdech a následovaný 

maximálním rychlým usilovným nádechem. Tyto manévry byly rovněž opakovány 3x. 

(Miller et al., 2005) Měřené parametry usilovné spirometrie:  FEV1, FEV1%M, PEF. 

3.3.4 Vyšetření síly respiračních svalů

Měření síly respiračního svalstva bylo provedeno metodou měření maximálních 

okluzních ústních tlaků v průběhu inspiria (PImax) a exspiria (PEmax). K vyšetření byl 

použit spirometrický systém MasterScope firmy Jaeger verze 5.5. Vyšetření probíhalo 

opět v aktivním sedu, jak popsáno výše. Proband si vložil náustek přístroje mezi zuby, 

rty pevně obepínaly náustek tak, aby se zamezilo ztrátám vzduchu mimo měřící systém. 

Po zklidnění bylo zahájeno vlastní měření. K získání  PImax  byl pacient vyzván k 

výdechu do maximální výdechové polohy, a poté usilovně nadechoval proti uzavřené 

elektronické záklopce přístroje. Maximální nádechové nebo výdechové úsilí bylo 
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udržováno po dobu 1,5-2,5 sekund. Obdobně byl měřen PEmax, z maximálního 

nádechu po aktivování záklopky pacient usilovně vydechoval proti vytvořenému 

odporu. Oba manévry se zopakovali pětkrát. Zaznamenána byla nejvyšší dosažená 

hodnota. (ATS/ERS, 2001)

3.3.5  Hodnocení získaných dat plicní ventilace

Výsledkem vyšetření dynamických ventilačních parametrů jsou hodnoty FVC a 

FEV1, ostatní parametry se vypočtou z dosažených hodnot. Základním parametrem, 

který významným způsobem spoluurčuje typ ventilační poruchy je poměr FEV1 a 

maximální změřené hodnoty vitální kapacity plic (VC) nebo usilovné vitální kapacity 

plic (FCV), v této studii označovaný FEV1%M,. Normální hodnota je pro adolescenty a 

dospělé více než 75%. Je-li FEV1%M normální hodnotíme jednotlivě hodnoty VC a 

FEV1. V případě, že jsou také FEV1 a VC v mezích náležitých hodnot, lze vyloučit 

ventilační poruchu. U rovnoměrného poklesu FEV1 a VC je nutno vyloučit restrikční 

poruchu, u které je pokles FEV1 způsoben omezením měřitelného objemu a ne 

obstrukcí dýchacích cest. Eventuelní restrikční poruchu verifikujeme stanovením 

plicních objemů: TLC a RV. 

Pokles FEV1%M pod 75% obvykle značí obstrukční ventilační poruchu, 

jednoznačně při současném poklesu FEV1 pod 80% náležitých hodnot. Redukci 

hodnoty FEV1 v rozmezí 60% - 80% očekávaných hodnot (nebo FEV1%M < 75%) 

označujeme jako lehkou obstrukční ventilační poruchu, středně těžká ventilační porucha 

má FEV1 (nebo FEV1%M) v rozmezí 45%- 60% a těžká porucha < 45 % náležitých 

hodnot. Obdobné kritéria platí pro hodnocení PEF. 

Restrikční ventilační poruchu prokazujeme poklesem TLC nebo VC  <80% 

normy. Redukci hodnoty VC a TLC v rozmezí 60% - 80% očekávaných hodnot 

označujeme jako lehkou restrikci, středně těžká ventilační porucha má VC a TLC v 

rozmezí 45%- 60% a těžká porucha < 45 % náležitých hodnot.

Plicní hyperinflaci můžeme kvantifikovat pomocí reziduálního objemu (RV) a 

jeho vztahu k celkové vitální kapacitě (RV%TLC), jako pomocný parametr můžeme 

hodnotit poměr celkové kapacity plic ke objemu vzduchu na konci klidového výdechu 

(ITGV%). Normy pro stanovení plicní hyperinflace jsou stanoveny takto: lehká 

hyperinflace RV 125% – 175% nebo  RV%TLC do 50%,  středně těžká hyperinflace 
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RV 175%-250%  nebo RV%TLC 51%-65%, těžká hyperinflace pro  RV > 250% nebo 

RV%TLC > 65%. 

Při kombinované ventilační poruše jsou současně přítomny jak obstrukce tak i  

restrikce a je definována snížením jak poměru FEV1%M tak TLC pod 80 % náležité 

hodnoty. (Chlumský et al., 2006; Kandus, Satinská, s. 56-59)

3.3.6  Hodnocení získaných dat ústních okluzních tlaků

Hodnoty okluzních tlaků jsou často udávány v rozdílných jednotkách, u nás jsou 

dle SI konvence používány Pa, respektive kPa, v anglosaské literatuře jsou hodnoty 

okluzních tlaků často vyjadřovány v cmH2O. Vzájemný vztah jednotek vyjadřuje 

rovnice: 1 cmH2O  = 0,0981  kPa

Aby byla zajištěna reprodukovatelnost dat musí být získané hodnoty okluzích 

tlaků  srovnány s náležitými hodnotami. V literatuře se ale v závislosti na zvoleném 

typu měřícího zařízení, velikosti nebo charakteru měřené populace navrhované 

referenční náležité hodnoty PImax a PEmax často podstatně liší jak pro dospělou 

populaci (Enright et al., 1994;  Mc Elvany et al, 1989;  Enright et al. 1993; a další), tak 

pro populaci dětskou (Wilson, Cooke, 1984;  Gaultier et al., 1983;  Wagener et al., 

1984;  Cook et al., 1964; Smyth, Chapman, 1984). (ATS/ERS, 2001, s. 532).

Ke zhodnocení okluzních tlaků PImax byly v této práci použity náležité 

hodnoty definované Hautmannem (Hautmann et al., 2000), které byly získány 

vyšetřeními 504 zdravých dobrovolníků ve věkovém rozmezí 18 až 82 let (248 mužů a 

256 žen) s normálními plicnímu funkcemi dle spirometrického vyšetření. Zjistili 

významnou korelaci s věkem, pohlavím výškou a hmotností a regresní analýzou 

dostupných dat navrhli funkce pro výpočet normálních hodnot a funkce pro výpočet 

norem nejnižších normálních hodnot. Střední hodnota PImax pro muže byla 9.95 kPa a 

7.43 kPa pro ženy. Jako limit pro nejnižší normální hodnotu byly zvoleny hodnoty nižší 

než 5. percentil střední distribuce hodnot, pro muže 60% a pro ženy 59% predikované 

hodnoty PImax. Z toho vyplývá, že i v normální populaci, tedy u subjektů bez 

klinického problému, má 5% pacientů hodnoty mimo rozmezí, které je definováno jako 

normální hodnoty. Změřené hodnoty nižší než nejnižší normální hodnota musí být 

interpretovány ve vztahu ke klinickému stavu pacienta. 

Pro hodnoty PEmax byly analogicky použity hodnoty publikované Karvonenem.  

(Karvonen et al., 1994). 
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4. VÝSLEDKY 

Do srovnání byly zahrnuty parametry statické a dynamické spirometrie (VC, 

FVC, IC FEV1, FEV1%M a PEF), bodypletysmografie (TLC, RV, RV%TLC, ITGV, 

ITGV%) a hodnoty okluzních ústních tlaků (PEmax a PImax). V další odstavcích 

uvádíme průměrné hodnoty pro měřenou skupinu, konkrétní změřené hodnoty 

jednotlivých pacientů jsou uvedeny v příloze

4.1 Srovnání plicních funkcí a ústních okluzních tlaků před operačním 

výkonem,  srovnání s referenčními hodnotami 

Průměrná hodnota VC naměřených při předoperačním vyšetření je signifikantně 

nižší ve srovnání s normální populací, je ale stále v dolním pásmu normálních hodnot 

dle klinických kritérií hodnocení plicních objemů. Statisticky vyšší hodnoty RV, 

RV%TLC, ITGV a ITGV% ukazují na hyperinflaci plic u všech pacientů. (tabulka 2)

VC TLC IC RV ITGV RV%TLC ITGV%

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

průměr 81,9 99,7 84,2 142,3 116,2 133,8 116,1

p* 0,0004 0,877 0,003 0,001 0,004 0,002 0,001

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

tabulka 2. Průměrná hodnota VC, TLC, IC, RV, ITGV, RV%TLC a ITGV% ve 

srovnání s náležitou hodnotou

Průměrná vstupní hodnota obstrukčních parametrů (FEV1, PEF) ve srovnání s 

normální populací je mírně nižší, stále je ale v pásmu normální hodnot, rozdíl je 

statisticky nevýznamný. FEV1%M vyjadřující míru obstrukce ve vztahu k plicním 

objemům je naopak statisticky vyšší,v našem souboru proto nebyla prokázána obstrukce 

dýchacích cest (tabulka  3).
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FVE1 FVE1%M PEF

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

průměr 95,7 108,7 92,1

p* 0,534 0,001 0,208102

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

tabulka 3. Průměrná hodnota FEV1, FEV1%M a  PEF ve  srovnání s náležitou 

hodnotou

Průměrná hodnota inspiračních okluzních ústních tlaků (PImax) je u 

sledovaných pacientů ve srovnání s normální zdravou populací nižší o 23%. Průměrná 

hodnota exspiračních okluzních tlaků (PEmax ) je redukována téměř o 43%. Rozdíly 

jsou vysoce statisticky významné (tabulka 4).

PImax PEmax

% náležité 
hodnoty

% náležité 
hodnoty

průměr 72,8 57,2

p* 0,011 0,00004

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) 
jsou zvýrazněny

tabulka 4. Průměrná hodnota PImax a PEmax ve  srovnání s náležitou hodnotou 

Korelací změřených vstupních dat s Hallerovým indexem jsem se pokusili 

odhalit eventuelní vztah plicních objemů, průtoků nebo síly respiračních svalů k 

závažnosti deformity. Statisticky významná negativní korelace byla zjištěna u FEV1 a 

PEF, parametr FEV1%M jako parametr vyjadřující závažnost obstrukce s mírou 

deformity nekoreluje. Plicní objemy a okluzní tlaky nevykazují statisticky významnou 

korelaci (tabulka 5, tabulka 6). Grafické vyjádření korelace jednotlivých parametrů s 

Hallerovým indexem je uvedeno v příloze. 
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VC TLC IC RV ITGV RV%TLC ITGV%

korelační 
koeficient

-0,20 -0,11 -0,06 0,21 -0,11 0,33 0,04

p* 0,483 0,709 0,842 0,443 0,703 0,226 0,897

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

tabulka 5. Korelace VC, TLC, IC, RV, ITGV, RV%TLC a ITGV% s Hallerovým 

indexem

FEV1 FEV1%M PEF PImax PEmax

korelační 
koeficient

-0,53 -0,42 -0,55 -0,19 -0,18

p* 0,044 0,116 0,033 0,555 0,575

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

tabulka 6. Korelace FEV1, FEV1%M, PEF, PImax a PEmax s Hallerovým indexem

4.2 Srovnání plicních funkcí a ústních okluzních tlaků před a po 

operačním výkonu

Při srovnání hodnot před a po operačním výkonu bylo zjištěno signifikantní 

snížení vitální kapacity plic (VC) o -8%, inspirační kapacity (IC) -14%. Další hodnoty 

(RV, ITGV, RV%TLC, ITGV%) se nezměnily. (tabulka 7, tabulka 8)

VC TLC IC

% náležité hodnoty % náležité hodnoty % náležité hodnoty

I. II. I. II. I. II.

průměr 81,9 74,0 99,7 94,8 84,2 70,4

p* 0,001 0,068 0,003

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

I. - před operací, II. - po operaci

tabulka  7.  Srovnání hodnot VC, TLC a IC  před a po operaci 
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RV ITGV RV%TLC ITGV%

% náležité hodnoty % náležité hodnoty % náležité hodnoty % náležité hodnoty

I. II. I. II. I. II. I. II.

průměr 142,3 154,3 116,2 119,8 133,8 151,0 116,1 125,8

p* 0,438 0,450 0,137 0,056

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

I. - před operací, II. - po operaci

tabulka 8. Srovnání hodnot RV, ITGV, RV%TLC a ITGV%  před a po operaci

Změny obstrukčních parametrů PEF a FEV1%M jsou po operaci nevýznamné, 

byl zaznamenán mírný, ale statisticky významný pokles hodnot FEV1 o 8,3% (tabulka 

9).

FEV1 FEV1%M PEF

% náležité hodnoty % náležité hodnoty % náležité hodnoty

I. II. I. II. I. II.

průměr 95,7 87,4 108,7 111,5 92,1 93,1

p* 0,012 0,246 0,844

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

I. - před operací, II. - po operaci

tabulka 9. Srovnání hodnot FEV1, FEV1 a PEF před a po operaci

Po operaci nedošlo k statisticky významné změně síly respiračních 

svalů.(tabulka 10)
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PImax PEmax

% náležité hodnoty % náležité hodnoty

I. II. I. II.

průměr 72,8 73,8 57,2 55,5

p* 0,811 0,659

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

I. - před operací, II. - po operaci

tabulka 10. Srovnání hodnot PImax a PEmax před a po operaci

4.3  Změna subjektivních pocitů nemocných před a po operačním 

výkonu

Před operací tři pacienti udávali klidovou nebo námahovou dušnost, po 

operačním výkonu došlo u dvou pacientů ke zlepšení, u jednoho pacienta naopak došlo 

ke zhoršení dušnosti. U asymtomatických pacientů nedošlo ke zhoršení stavu. S 

odstupem v průměru sedmi měsíců od výkonu tři pacienti udávali bolestivost nebo 

nepříjemný pocit na hrudi. Jeden pacient udával bolesti na hrudi v souvislosti se 

sportovní aktivitou (posilování), další pacient udával nepříjemný pocity v leže na levém 

boku v místě fixace implantované korekční dlahy. Další pacient pociťoval obdobnou 

bolest v hlubokém předklonu, současně si stěžoval na nepříjemné dysestezie při doteku 

na ventrální i laterální straně hrudníku v blízkosti místa implantace tyče. 
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5.  DISKUZE

V diplomové práci jsme si kladli otázkou, zda parametry respiračních funkcí a 

síly respiračních svalů se liší od referenčních očekávaných hodnot a do jaké míry tyto 

funkce Nussova operace ovlivní. Srovnání výsledků studií uvedených v teoretické části 

této práce je obtížné. Studie vykazují mnoho rozdílů v použitém protokolu, byl sledován 

vývoj různých  plicních funkcí v různých časových intervalech od provedeného 

operačního výkonu, byly použity jiné operační postupy - otevřené i miniinvazivní. 

Většina autorů se shoduje na nižších hodnotách FVC, VC a FEV1 před operací 

(Lawson, 2005; Sigalet, 2003; Sigalet 2007; Quigley, 1996; Hu, 2000 Kowalewski, 

1998). Lze říci, že pacienti s pectus excavatum v provedených studiích častěji 

vykazovali redukované plicní objemy charakteru kombinované obstrukčně-restrikční 

vady, často na dolní hranici normy nebo v pásmu odpovídajícímu lehkému stupni 

ventilační poruchy. Pouze Quigley (1996) dále srovnával  zjištěné snížené parametry 

FEV1 a FVC i s jejich poměrem (FEV1%M), kterým ale vyloučil obstrukční ventilační 

poruchu. Známky hyperinflace před korekcí, která se prokázala i v našem souboru 

prokazuje ve své studii (Hu, 2000; Quigley, 1996; Koumbourlis, Stolar, 2004).  

Po operaci bylo pozorováno přechodné mírné zhoršení plicních funkcí. 

Pozorované zhoršení patrně souviselo s menší poddajností hrudní stěny po operačním 

výkonu, a s odstupem několika let se plicní funkce postupně zlepšovaly na původní 

předoperační úroveň. Pacienti ale ani při delším sledování nedosáhli výrazného zlepšení 

plicních funkcí a předoperačně pozorovaná redukce plicních objemů ve srovnání s 

normální populací  přetrvávala i s odstupem několika let, jak zmiňuje Lawson et al. 

(2005), Castellani et al. (2010) a Arson et al.(2007). 

Koumbourlis a Stolar (2002), kteří se zabývali problematikou plicních funkcí a 

sílou respiračních svalů u pacientů s pectus excavatum pozorovali, že tato deformita je 

spojena s významnou dysfunkcí respiračních svalů a snížením PEmax a PImax v 

průměru o 53%. Současně zjistili souvislost mezi oslabením respiračních svalů a 

hyperinflací plicní, v jejich případě prezentovanou zvýšením reziduálního objemu. 

V literatuře se nevyskytuje mnoho zmínek o pooperačním vývoji svalové síly 

respiračních svalů. Pouze ve studii Derveauxe z roku 1988 je zmínka o normálních 

hodnotách PImax a PEmax s odstupem 12 let po operaci. Zcela zásadní je ale rozdíl 

mezi operací podle Baronofského (s otevřeným přístupem a s resekcí kostochondrálních 
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chrupavek) a operací dle Nusse (miniinvazivní přístup s implantací výztuže) a proto 

jsou tyto výsledky s našimi ne zcela srovnatelné.

V našem souboru pacientů byla při vstupním vyšetření zjištěna signifikantně 

nižší hodnota VC plic ve srovnání s náležitou hodnotou (90,0%; p=0,0004), stále ale v 

pásmu normálních hodnot. Vstupně byla u šesti z patnácti pacientů vitální kapacita v 

pásmu ukazující na možnou lehkou restrikční poruchu (u pěti pacientů lehký stupeň, u 

jednoho pacienta středně těžký stupeň restrikce), kterou ale vyloučily normální hodnoty 

TLC (průměr 99,7%). Vstupní statisticky významně vyšší hodnoty reziduálního objemu 

(142,3%; p=0,001), ITGV (116,2%; p=0,004), RV%TLC (133,8%, p=0,002) a ITGV% 

(117,0%; p=0,001) svědčí pro hyperinflaci plic u všech sledovaných pacientů. 

Domníváme se, že popisovaná hyperinflace u pacientů s pectus excavatum, na rozdíl od 

pacientů s emfyzematozním plicním onemocněním, není způsobená postižením plicní 

tkáně, změněnou morfologie hrudníku s redukovaným předozadním rozměrem 

mediastina. Tato adaptace je charakterizovaná zvýšením RV na úkor inspirační plicní 

kapacity a  tuto redukci jsme zaznamenali u i našich pacientů (84%; p=0,003). 

Po operaci došlo ke statisticky významné redukci vitální kapacity plic (VC) o 

8% a ke snížení inspirační plicní kapacity (IC) o 14%, TLC byla snížena statisticky 

nevýznamně. Hodnoty RV, ITGV, RV%TLC a  ITGV%, které byly výrazně zvýšené již 

před operací, klinicky v pásmu lehké statické hyperinflace plic, se po operaci mírně 

zvýšily, statisticky ale nevýznamně. Pokles v hodnotách vitální kapacity plicní a 

inspirační kapacity a fakt, že po operaci zůstala nezměněna míra hyperinflace plicní, 

naznačuje, že u těchto pacientů dochází k omezení nádechu. Obdobné výsledky 

pozorovali i Sigalet et al. (2003, s. 381-381), Arson et al.(2007, s. 1519-158) i 

Castellani et al. (2010, s. 660). Lze usuzovat, že  pozorované snížení nádechových 

objemů při zachování zvýšené reziduálních objemů je způsobeno omezením hybnosti 

hrudní stěny implantovanou výztuží. Pro tento názor svědčí i opětovné zlepšení plicních 

funkcí pacientů po vynětí dlahy, které je zmiňováno ve studiích provedených  

Lawsonem (2005, s. 176), Sigaletem (2007, s. 494-495) a Arsonem (2007, s. 1519-158).  

Obstrukční parametry měření při vstupním vyšetření byly ve srovnání s 

referenčníma hodnotami jen mírně, klinicky nevýznamně nižší. Pooperační změny 

FEV1 (87,4%; p=0,012), FEV1%M (111%; p=0,246) a PEF (93,1%; p=0,844) byly

statisticky nevýznamné a stále ještě v pásmu normálních hodnot. Vstupně pouze 1 

pacient vykazoval redukovaný FEV1, 4 pacienti zmenšený PEF, všichni v pásmu 
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odpovídající lehké obstrukční vadě, hodnoty FEV1%M ale byly v normě. Tyto výsledky 

jsou ve shodě s dosud provedenými studiemi (Quigley et al., 1995).

FEV1 a PEF v našem souboru vykazují negativní, statistickou významnou 

korelaci s Hallerovým indexem (FEV1 -0,53, p=0,044; PEF -0,55, p=0,033), hodnoty 

FEV1%M  statisticky významnou korelaci nevykazují. 

Průměrná předoperační hodnota inspiračních okluzních ústních tlaků (PImax) 

byla u sledovaných pacientů ve srovnání s normální zdravou populací nižší o 27% 

(72,8%; p=0,011), ještě nápadněji byla redukovaná průměrná hodnota exspiračních 

okluzních tlaků (PEmax), téměř o 43% vůči náležitým hodnotám (57,2%; p=0,00004). 

Rozdíly jsou vysoce statisticky významné a tyto výsledky jsou ve shodě s pozorováním 

Koumbourlise a Stolara (2004). Lze usuzovat, že tyto výrazné známky oslabení síly 

respiračních svalů souvisí se změněnou mechanikou dýchání u pacientů s pectus 

excavatum při nefyziologickém zapojení inspiračních a exspiračních svalů při deformitě 

hrudníku, jak tomu může nasvědčovat i pozorovaná změna stereotypu dýchání při 

Müllerovém a Valsalvovém manévru. Při kineziologickém vyšetření v průběhu inspiria 

s uzavřenými dýchacími cestami (Müllerův manévr) lze pozorovat, že hrudní deformita 

se  prohlubuje a zvýrazňuje, dolní část sterna se vpáčením přilehlých chrupavek  

pohybuje dorzálně se současným výrazným kraniálním souhybem hrudníku. V průběhu 

exspiria (Valsalvova manévru) se deformita analogicky zmenšuje a přibližuje se 

fyziologické konfiguraci hrudní stěny. Vstupní hodnoty PImax a PEmax, nevykazují 

významnou korelaci s Hallerovým indexem. Z toho lze usuzovat, že tíže deformity 

neovlivní sílu respiračních svalů 

Po operaci se síla respiračních svalů ve srovnání s předoperačním vyšetřením 

téměř nezměnila (vzestup PImax o 1% náležitých hodnot a pokles PEmax o 1,7% 

náležitých hodnot). Sila respiračních svalů nebyla změněn i přes tak rozsáhlý operační 

zákrok, jak by se předpokládalo vzhledem ke změně konfigurace hrudníku. 

Pacienti i jejich rodiče hodnotili subjektivní kosmetický efekt provedené operace 

jako pozitivní. V souběžně prováděné studii Barbory Počtové ve své diplomové práci 

"Změny posturality po operaci dle Nusse", statisticky zpracovala dotazníky dle Nusse, 

které hodnotí spokojenosti s vlastním hrudníkem tělem. Zjistila signifikantní zlepšení 

spokojenosti se svým hrudníkem a tělem po změně konfiguraci hrudníku po korekční 

operaci.
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ZÁVĚR

Cílem této diplomové práce bylo podat ucelený přehled informací o 

problematice deformity pectus excavatum, porovnat respirační funkce a sílu 

respiračních svalů u nemocných s pectus excavatum s normální populací a zjistit, zda po

operaci dle Nusse dojde ke jejich změně. 

Hypotéza č.1 „Pacienti s pectus excavatum mají změněné respirační funkce ve 

smyslu restrikce" se nepotvrdila. Vstupní hodnoty plicních objemů pacientů s pectus 

excavatum ve sledovaném souboru ukazovaly na statickou hyperinflaci plic 

charakterizovanou zvýšením reziduálních plicních objemů na úkor ventilační kapacity a 

inspirační kapacity plic při nezměněné celkové plicní kapacitě. 

Hypotéza č.2 „Pacienti s pectus excavatum mají sníženou sílu respiračních 

svalů" se potvrdila. Hodnoty okluzních ústních tlaků inspiračních i expiračních byly 

výrazně snížené. Nebyla ale prokázána signifikantní korelace mezi tíží deformity a 

hodnotou okluzních plicních tlaků. 

Hypotéza č.3 „Po operaci dle Nusse dojde ke zlepšení respiračních parametrů" 

se neprokázala. Ve sledovaném souboru nedošlo k významné změně respiračních 

funkcí. Přetrvávaly známky hyperinflace plic, snížení vitální kapacity a inspirační 

kapacity.

Hypotéza č.4 „Po operaci dle Nusse se zlepší síla respiračních svalů" se rovněž 

neprokázala. Nedošlo k signifikantní změně síly respiračních svalů.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Vstupní data pacientů:věk, Hallerův index

věk 
Hallerův 

index

[roky]

1. 17,3 3,13

2. 15,6 3,51

3. 17,9 3,38

4. 20,0 3,20

5. 16,1 3,38

6. 20,6 3,46

7. 14,5 6,86

8. 18,4 3,18

9. 15,7 4,68

10. 17,9 3,11

11. 15,9 4,42

12. 14,9 3,97

13. 14,2 5,41

14. 14,8 4,31

15. 17,2 3,86

průměr 16,72 3,99
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Příloha č. 2:   Vstupní data pacientů: VC, TLC, IC

VC TLC IC

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

1. 5,8 4,8 82,2 7,2 6,5 90,3 3,6 2,8 76,0

2. 4,8 3,7 77,0 6,0 5,0 82,6 3,0 2,7 88,9

3. 5,2 5,2 98,8 6,6 6,9 104,4 3,3 3,1 94,8

4. 6,5 5,1 78,4 8,4 8,0 94,8 4,8 3,2 66,7

5. 5,9 5,3 89,1 7,3 8,0 108,4 3,7 3,7 100,6

6. 5,5 3,8 69,0 7,1 6,2 86,8 3,9 2,3 59,0

7. 5,6 3,5 62,6 7,0 6,4 91,5 3,5 2,3 65,8

8. 5,4 5,0 91,8 6,8 7,7 114,1 3,4 3,4 99,7

9. 5,2 4,4 85,4 6,5 6,3 96,6 3,3 3,0 91,2

10. 5,2 4,2 82,2 6,5 6,9 106,4 3,3 2,9 87,9

11. 5,1 3,9 75,7 6,8 6,6 97,5 3,4 2,6 77,9

12. 4,0 3,4 83,8 5,3 6,1 114,6 2,7 2,3 86,7

13. 5,3 5,3 99,1 6,7 7,1 105,7 3,3 3,6 107,0

14. 4,8 4,6 95,8 6,0 6,4 105,6 3,0 2,9 96,5

15. 5,4 3,2 58,3 6,8 6,5 96,0 3,4 2,2 65,0

průměr 5,3 4,3 81,9 6,7 6,7 99,7 3,4 2,9 84,2

p* 0,0004 0,877 0,003

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny
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Příloha č. 3:   Vstupní data pacientů: RV, ITGV, RV%TLC

RV ITGV RV%TLC

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

1. 1,4 1,5 100,3 3,6 3,8 104,8 21,8 22,1 101,6

2. 1,3 1,1 89,4 3,0 2,3 76,5 22,7 22,5 99,4

3. 1,3 1,5 109,9 3,3 3,7 114,3 22,3 21,5 96,4

4. 1,9 2,4 126,1 3,7 4,8 130,7 23,7 29,4 124,1

5. 1,5 2,7 185,5 3,7 4,3 116,3 21,7 34,0 156,3

6. 1,7 1,3 80,6 3,3 3,9 117,4 23,7 21,5 90,6

7. 1,4 2,7 191,3 3,5 4,1 117,5 22,0 42,1 191,2

8. 1,4 2,5 179,9 3,4 4,4 128,9 22,1 31,9 144,3

9. 1,3 1,6 121,4 3,2 3,3 102,3 22,3 25,7 115,1

10. 1,3 2,4 180,2 3,2 4,0 125,2 22,3 34,7 155,2

11. 1,6 2,5 157,0 3,4 4,0 118,1 21,9 38,1 174,4

12. 1,3 2,4 186,3 2,6 3,8 143,8 23,0 39,5 171,7

13. 1,4 1,6 120,1 3,3 3,5 104,6 22,2 23,1 104,0

14. 1,3 1,5 120,7 3,0 3,5 115,0 22,7 23,8 105,0

15. 1,4 2,6 186,0 3,4 4,3 127,6 22,1 39,2 177,0

průměr 1,4 2,0 142,3 3,3 3,8 116,2 22,4 29,9 133,8

p* 0,001 0,004 0,002

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny
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Příloha č. 4:   Vstupní data pacientů: ITGV%, FEV1, FEV1%M

ITGV% FEV1 FEV1%M

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[ l ]

Změřená 
hodnota    

[ l ]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[kPa]

Změřená 
hodnota    

[kPa]
[ % ]

1. 50,5 58,0 114,9 4,9 4,6 94,5 82,7 90,5 109,4

2. 49,7 46,0 92,6 4,0 3,2 80,4 83,2 82,7 99,4

3. 50,0 54,5 109,0 4,4 4,9 112,1 83,0 91,0 109,7

4. 49,1 60,2 122,7 5,1 5,3 103,9 82,7 94,6 114,4

5. 50,5 53,6 106,2 5,0 5,3 86,4 82,7 81,3 98,4

6. 49,1 62,5 127,4 4,4 4,7 106,2 82,7 96,9 117,2

7. 50,3 64,1 127,4 4,7 3,1 66,1 82,8 83,5 100,8

8. 50,2 56,3 112,2 4,5 5,0 110,3 82,9 94,8 114,3

9. 50,0 52,7 105,5 4,3 3,6 83,0 83,0 76,8 92,5

10. 50,0 58,6 117,2 4,3 4,2 97,0 83,0 92,7 111,7

11. 50,4 60,1 119,3 4,4 3,9 88,2 82,7 94,4 114,1

12. 49,4 62,1 125,9 3,4 3,6 107,6 83,4 98,7 118,3

13. 50,1 49,3 98,5 4,5 4,5 101,2 83,0 83,0 100,0

14. 49,7 54,1 108,9 4,0 4,5 111,8 83,2 91,6 110,0

15. 50,2 77,1 153,7 4,5 3,9 86,9 82,9 99,5 120,0

průměr 49,9 57,9 116,1 4,4 4,3 95,7 82,9 90,1 108,7

p* 0,001 0,534 0,001

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny
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Příloha č. 5:   Vstupní data pacientů: PEF, PImax, PEmax

PEF PImax PEmax

Náležitá 
hodnota  

[ l/s ]

Změřená 
hodnota    

[ l/s ]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[kPa]

Změřená 
hodnota    

[kPa]
[ % ]

Náležitá 
hodnota  

[kPa]

Změřená 
hodnota    

[kPa]
[ % ]

1. 9,3 10,4 110,8 11,0 9,9 90,0 14,8 11,2 75,4

2. 7,9 5,2 65,4 - - - - - -

3. 8,6 8,0 93,3 11,0 6,5 58,9 14,8 7,3 49,3

4. 11,0 10,2 92,8 11,0 7,2 65,1 14,8 6,9 46,6

5. 9,5 7,0 73,7 11,1 9,4 84,3 14,9 11,8 79,1

6. 10,0 9,2 92,0 11,0 15,3 138,3 14,7 15,0 101,8

7. 9,0 4,1 46,0 11,2 6,8 60,4 15,0 7,7 51,6

8. 8,8 11,0 125,0 11,0 8,1 73,8 14,8 8,1 54,5

9. 8,5 7,6 90,0 11,1 9,5 85,5 14,9 10,0 67,1

10. 8,5 10,3 121,9 11,0 7,4 66,9 14,8 7,7 51,6

11. 9,2 6,1 65,5 7,5 3,9 52,3 9,7 4,2 43,8

12. 7,4 7,5 101,8 - - - - - -

13. 8,7 8,5 98,1 11,2 8,3 73,7 15,0 7,7 51,4

14. 7,9 9,0 113,2 - - - - - -

15. 8,8 8,0 91,4 11,0 2,7 24,1 14,8 2,1 14,1

průměr 8,9 8,1 92,1 10,8 7,9 72,8 14,4 8,3 57,2

p* 0,2081 0,011 0,00004

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny
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Příloha č. 6:   Srovnání hodnot VC, TLC, IC, RV a  ITGV před a po operaci

VC TLC IC RV ITGV

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

1. 82,2 73,3 90,3 94,4 76,0 75,5 100,3 128,2 104,8 113,5

2. 77,0 70,8 82,6 76,1 88,9 41,8 89,4 87,8 76,5 110,9

3. 98,8 91,6 104,4 98,4 94,8 82,2 109,9 116,7 114,3 114,9

4. 78,4 66,6 94,8 116,2 66,7 72,8 126,1 282,6 130,7 159,6

5. 89,1 80,5 108,4 99,1 100,6 82,0 185,5 146,8 116,3 116,4

6. 69,0 70,4 86,8 87,1 59,0 51,5 80,6 126,3 117,4 127,4

7. 62,6 64,9 91,5 76,4 65,8 46,8 191,3 86,4 117,5 106,0

8. 91,8 70,6 114,1 102,2 99,7 67,9 179,9 181,1 128,9 136,8

9. 85,4 63,3 96,6 83,4 91,2 65,1 121,4 155,6 102,3 101,9

10. 82,2 73,2 106,4 107,9 87,9 73,1 180,2 225,7 125,2 143,2

11. 75,7 63,7 97,5 90,2 77,9 65,9 157,0 165,0 118,1 115,3

12. 83,8 87,9 114,6 103,0 86,7 78,3 186,3 144,2 143,8 128,9

13. 99,1 83,9 105,7 102,8 107,0 82,7 120,1 171,5 104,6 123,1

14. 95,8 92,5 105,6 105,0 96,5 101,0 120,7 143,2 115,0 109,4

15. 58,3 56,4 96,0 79,3 65,0 69,0 186,0 153,0 127,6 89,9

průměr 81,9 74,0 99,7 94,8 84,2 70,4 142,3 154,3 116,2 119,8

p* 0,001 0,068 0,003 0,438 0,450

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

I. - před operací, II. - po operaci
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Příloha č. 7:   Srovnání hodnot RV%TLC, ITGV%, FEV1, FEV1%M a PEF před a po 

operaci

RV%TLC ITGV% FEV1 FEV1%M PEF

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

1. 101,6 124,1 114,9 119,0 94,5 97,5 109,4 115,2 110,8 98,4

2. 99,4 105,7 92,6 145,4 80,4 77,4 99,4 106,3 65,4 86,6

3. 96,4 108,6 109,0 116,2 112,1 96,4 109,7 103,6 93,3 100,4

4. 124,1 222,2 122,7 135,7 103,9 85,0 114,4 115,3 92,8 109,2

5. 156,3 135,4 106,2 116,2 86,4 83,0 98,4 96,8 73,7 70,0

6. 90,6 141,4 127,4 137,7 106,2 92,0 117,2 119,3 92,0 117,6

7. 191,2 103,4 127,4 137,3 66,1 86,3 100,8 118,9 46,0 75,5

8. 144,3 162,2 112,2 133,1 110,3 98,1 114,3 120,6 125,0 104,6

9. 115,1 170,9 105,5 121,6 83,0 65,7 92,5 102,0 90,0 87,0

10. 155,2 191,7 117,2 132,2 97,0 89,8 111,7 116,4 121,9 93,9

11. 174,4 198,3 119,3 126,0 88,2 76,3 114,1 116,6 65,5 61,4

12. 171,7 148,0 125,9 125,4 107,6 103,8 118,3 116,3 101,8 123,6

13. 104,0 152,8 98,5 119,2 101,2 91,2 100,0 112,7 98,1 104,4

14. 105,0 125,0 108,9 103,8 111,8 109,4 110,0 115,4 113,2 105,0

15. 177,0 176,0 153,7 118,4 86,9 58,8 120,0 97,8 91,4 58,5

průměr 133,8 151,0 116,1 125,8 95,7 87,4 108,7 111,5 92,1 93,1

p* 0,137 0,056 0,012 0,246 0,844

*    statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou zvýrazněny

   I. - před operací, II. - po operaci
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Příloha č. 8:   Srovnání hodnot PImax a PEmax před a po operaci

PImax PEmax

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

% 
náležité 
hodnoty

I. II. I. II.

1. 90,0 76,6 75,4 73,3

2. - - - -

3. 58,9 73,2 49,3 53,2

4. 65,1 48,7 46,6 21,9

5. 84,3 75,5 79,1 80,6

6. 138,3 142,5 101,8 96,2

7. 60,4 60,2 51,6 60,3

8. 73,8 76,7 54,5 43,5

9. 85,5 74,4 67,1 67,8

10. 66,9 63,3 51,6 36,9

11. 52,3 81,0 43,8 39,2

12. - - - -

13. 73,7 68,7 51,4 50,8

14. - - - -

15. 24,1 44,3 14,1 42,2

průměr 72,8 73,8 57,2 55,5

p* 0,811 0,659

*    statisticky významné hodnoty   
(p<0,05) jsou zvýrazněny
   I. - před operací, II. - po operaci
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Příloha č. 9:   Korelace mezi Hallerovým indexem a VC. Vstupní data 

korelace VC / Hallerův index     

korelační koeficient: - 0.20    p=0,483
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Příloha č. 10:   Korelace mezi Hallerovým indexem a TLC. Vstupní data

korelace TLC / Hallerův index     

korelační koeficient: - 0.11    p= 0,709
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Příloha č. 11:   Korelace mezi Hallerovým indexem a IC. Vstupní data

korelace IC / Hallerův index     

korelační koeficient: - 0.06    p= 0,842
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Příloha č. 12:   Korelace mezi Hallerovým indexem a RV. Vstupní data

korelace RV / Hallerův index     

korelační koeficient: 0.21    p= 0,443

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Hallerův index

R
V

 [
%

 n
á
le

ži
tý

c
h

 h
o

d
n

o
t]



65

Příloha č. 13:   Korelace mezi Hallerovým indexem a ITGV. Vstupní data

korelace ITGV / Hallerův index     

korelační koeficient: -0.11    p= 0,703
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Příloha č. 14:   Korelace mezi Hallerovým indexem a RV%TLC. Vstupní data

korelace RV%TLC / Hallerův index     

korelační koeficient: 0.33    p= 0,226
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Příloha č. 15:   Korelace mezi Hallerovým indexem a ITGV%. Vstupní data

korelace ITGV% / Hallerův index     

korelační koeficient: 0.04    p= 0,897
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Příloha č. 16:   Korelace mezi Hallerovým indexem a FEV1. Vstupní data

korelace FEV1 / Hallerův index     

korelační koeficient: -0.53    p= 0,044
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Příloha č. 17:   Korelace mezi Hallerovým indexem a FEV1%M. Vstupní data

korelace FEV1%M / Hallerův index     

korelační koeficient: -0.42    p= 0,116
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Příloha č. 18:   Korelace mezi Hallerovým indexem a PEF. Vstupní data

korelace PEF / Hallerův index     

korelační koeficient: -0.55    p= 0,033
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Příloha č. 19:   Korelace mezi Hallerovým indexem a PImax . Vstupní data.

korelace PImax / Hallerův index     

korelační koeficient: -0.19    p= 0,555
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Příloha č. 20:   Korelace mezi Hallerovým indexem a PEmax. Vstupní data.

korelace PEmax / Hallerův index     

korelační koeficient: -0.18    p= 0,575
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