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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na dětskou chirurgii v oblasti hrudníku a její 

problematiku. Teoretická část seznamuje se specifiky anatomie, fyziologie  

a kineziologie vyvíjejícího se organismu. Následuje přehled hlavních diagnóz, které 

jsou indikovány k chirurgickému výkonu v oblasti hrudníku a popis jednotlivých 

operačních technik. Hlavní problematikou hrudní chirurgie v pediatrii je riziko vzniku 

pooperačních komplikací, které jsou v práci rovněž uvedeny. Následuje část věnující  

se možnostem fyzioterapie. Fyzioterapie je rozdělena na časová období, ve kterých jsou 

využívány různé postupy, které jsou stručně popsány. Praktická část obsahuje obecnou 

metodiku vyšetření a fyzioterapeutického postupu v závislosti na věku pacienta. 

Poslední část je věnována kazuistice, která názorně poukazuje na celou problematiku. 

Závěr je stručným shrnutím hrudní chirurgie v pediatrii a významu fyzioterapie jako 

nedílné součásti tohoto medicínského oboru. 
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Abstract 

The bachelor thesis is focused on pediatric surgery in thoracic area and its dilemma. 

The theoretical part contains knowledge about anatomy, physiology and kinesiology  

of developing organism. It is followed by overview of the most common diagnoses 

indicating thoracic surgery, describing each of those surgeries individually. The biggest 

issue of entire pediatric thoracic surgery is the risk of postoperative complications, 

which is also discussed in the thesis. This part is then followed by discussing means  

of physiotherapy. The informations are divided into several parts, each describing 

means of physiotherapy used in different time sequences. Practical part contains general 

means of examination and physiotherapic approach depending on patient´s age. The last 

part is devoted to casuistry, which clearly demonstrates issues related to pediatric 

thoracic surgery from the physiotherapeutic point of view. 
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ÚVOD 

Problematika hrudní chirurgie v pediatrii zahrnuje řadu diagnóz od korekce 

vrozených vývojových vad jednotlivých orgánů dutiny hrudní přes deformity hrudníku 

až po operativu akutně vzniklých onemocnění. Spektrum odlišných diagnóz vyžaduje 

více operačních technik. Od konce 80. a počátku 90. let dochází v chirurgických 

oborech k rozvoji miniinvazivních přístupů a tím ke snížení vzniku pooperačních 

komplikací. I přesto je v pediatrii každý operační vstup velkým zásahem do vyvíjejícího 

se organismu a je spojen s řadou pooperačních komplikací nezávisle na velikosti incize. 

V rámci multidisciplinárního týmu má své nezastupitelné místo také 

fyzioterapeut, jehož cílem je minimalizovat riziko vzniku pooperačních komplikací  

a vhodně zvolenou terapií ovlivnit průběh a dobu rekonvalescence pacienta.  

Klinické studie zabývající se účinkem fyzioterapie po hrudních operacích  

se zaměřují především na dospělé pacienty. Dětská chirurgie je z pohledu fyzioterapie 

málo zkoumaná a zatím nemá takovou pozici jako v rámci dospělé chirurgie. 

Tato práce má shrnout poznatky týkající se hrudní chirurgie v pediatrii z pohledu 

jejího vlivu na vyvíjející se organismus a na vznik pooperačních komplikací. Zároveň 

práce obsahuje možnosti fyzioterapie v rámci prevence vzniku komplikací a léčby 

komplikací již vzniklých. 
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CÍLE 

Rešeršní práce Problematika hrudní chirurgie v pediatrii si stanovila tyto cíle 

• Přiblížit anatomická, fyziologická a kineziologická specifika týkající  

se hrudníku dítěte 

• Seznámit s diagnózami hrudní chirurgie v pediatrii, operačními 

technikami a pooperačními komplikacemi 

• Uvést přehled možností fyzioterapie  
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1 ANATOMIE A KINEZIOLOGIE 

1.1  Specifika anatomie dít ěte 

Hrudník (thorax) je tvořen dvanácti páry žeber, dvanácti hrudními obratli, které 

jsou s žebry spojeny pomocí articulationes costovertebrales a z nepárové, ploché hrudní 

kosti (sternum) uložené ventrálně. Sternum je spojeno se žebry prostřednictvím 

articulationes sternocostales. Articulationes interchondrales spojují 7.-10. žebra mezi 

sebou (Kolář in Kolář et al., 2009, s. 131). Hrudník má dvě základní funkce. Tvoří 

ochranu pro srdce, plíce, velké cévy, jícen a další mezihrudní orgány. Vytváří také 

punctum fixum pro svaly vykonávající pohyby horních i dolních končetin. Hrudní 

dutina (cavitas thoracis) je bránicí (diaphragma) oddělena kaudálně od dutiny bříšní  

a kraniálně navazuje na oblast krku (Dylevský, 2009, s. 91). 

Průřez hrudníku novorozence má tvar válce. Žebra jsou chrupavčitá a měkká.  

Ve vztahu ke sternu a páteři prochází žebra horizontálně. Latero-laterální pohyb žeber, 

který je vidět u starších dětí není zatím umožněn. Jakmile se dítě začne vertikalizovat, 

hrudník se pomalu mění tvarem i postavením žeber v hrudník dospělý. Ve věku 3 let  

už lze takový hrudník pozorovat (Openshaw et al. in Pryor, 2010, s. 331). 

Mm. intercostales jsou se vyvíjí pomalu. Zvýšené požadavky na dechovou práci  

se projeví zvýšením dechové frekvence místo zvýšení dechového objemu  

(Konno et al. in Pryor, Prasad, 2010, s. 331). Úpon bránice je horizontálně v porovnání 

se staršími dětmi a dospělými, což je mechanicky nevýhodná pozice. Bránice také 

obsahuje méně svaloviny a menší poměr svalových vláken I. typu (50% u dospělých  

a 30% u dětí). Z tohoto důvodu je náchylná k únavě. V 1 roce je již poměr svalových 

vláken vyrovnaný.  

Tvar a orientace hlavy a krku vede k vyšší náchylnosti k obstrukci dýchacích 

cest (velká hlava, prominentní occiput, krátký krk, velký jazyk, mandibula je menší  

a v retrakci, vysoká poloha hrtanu (larynx)). Děti do 6 měsíců preferují dýchání nosem  

a studie ukazuje, že až polovina novorozenců není schopna prvních pár týdnů dýchat 

ústy kromě pláče (King et al. in Pryor, Prasad, 2010, s. 331). Úzká nosní dutina tvoří 

30-50% celkového odporu dýchacích cest. Nejužší místo má 20mm2. Tímto místem je  

u starších dětí již hlasivková štěrbina (glottis), ale u novorozenců je nejužší oblast 
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prstencové chrupavky (cartilago cricoidea), tedy subglottický prostor. Hrtan a jazylka  

(os hyoideum) jsou uloženy v oblasti 3-4 krčního obratle blíže bazi epiglottis. Hrtan 

věkem sestupuje k 5-6 krčnímu obratli. Vysoké postavení hrtanu umožňuje dítěti krmení 

a současně dýchání v průběhu prvních 4 měsíců (Crane, 1981, s. 1764). Rovněž 

zajišťuje ochranu dýchacích cest, protože udržuje jídlo v ústech dokud není iniciována 

pharyngeální část polykání. Dýchací cesty mají po sestupu hrtanu malou anatomickou 

ochranu. Průdušnice (treachea) je krátká (4-9cm) a vede posterokaudálně. Její průměr je 

1/3 velikosti dospělého, což také vytváří velký odpor a zvyšuje dechovou práci. Otok 

vlivem endotracheální intubace nebo odsávání může proto nebezpečně zvýšit odpor 

dýchání. Pravý bronchus odstupuje pod menším úhlem než levý, proto je častá intubace  

právě do bronchu pravého.  

Po narození se začnou dýchací cesty rozšiřovat. Nejprve proximální dýchací 

cesty a až kolem 5 let distální dýchací cesty. Odpor v periferních dýchacích cestách je 

tedy vyšší. Zánět či zvýšená bronchiální sekrece může kriticky zhoršit stav. Bronchiální 

stěny obsahují více chrupavky, pojivové tkáně, slizničních žláz a méně hladké 

svaloviny. To je pravděpodobně důvod, proč chybí odpověď na bronchodilatátory u dětí 

mladších 12 měsíců. Rovněž β receptory jsou u dětí nezralé, což snižuje reakci na  

β adrenergní bronchodilatační léčbu. Vysoký podíl slizničních žláz a nedostatečně 

vyvinuté řasinky způsobují vyšší riziko obstrukce hlenem. Novorozenec narozený 

v termínu má 150 milionů alveolů, zbytek z průměrných 400 milionů se vyvíjí hlavně 

během dalších 2 let. Menší velikost alveolů způsobuje jejich náchylnost ke kolapsu  

a menší počet alveolů redukuje plochu pro výměnu plynů (Reid in Pryor, Prasad 2010, 

s. 332). Surfaktant je směs fosfolipidů a apoproteinů, která v alveolu snižuje povrchové 

napětí na rozhraní vzduch-kapalina a tím brání kolapsu plicního parenchymu na konci 

exspiria. Alveolární buňky II. typu jsou schopny surfaktant syntetizovat a vylučovat od 

23.-24. týdne těhotenství. Kolaterální ventilace při narození není vyvinuta. Kohnovy 

póry se rozvíjí mezi 1. a 2. rokem, Lambertovy kanálky až v 6 letech. Kolaterální 

kanálky mezi alveoly, respiračními bronchioly a terminálními bronchioly jsou do 2 až 3 

let málo rozvinuté a predisponují ke kolapsu. 



Bakalářská práce  Problematika hrudní chirurgie v pediatrii 
z pohledu respirační fyzioterapie 

16 
 

1.2 Respira čně- posturální svaly 

Dýchací svalstvo je možné dělit dle více způsobů na svaly hlavní a pomocné, 

inspirační a exspirační nebo dle jejich anatomického uložení.  

Inspirační svaly jsou funkčně vzájemně provázány s exspiračními, protože patří 

do jednoho komplexu. Poněkud stranou je skupina svalů horních cest dýchacích jako 

svaly jazyka, ústního patra a hrtanu, jejichž funkcí je v průběhu inspiria fixovat otevřené 

cesty dýchací pro průchod vzduchu. Nejdůležitějším svalem je bránice. Ostatní dechové 

svaly jako agonisté při klidovém dýchání, se jen mírně spoluúčastní inspiria. Pomocné 

dýchací svaly jako mm. scaleni, parasternální a interkostální,m. sternocleidomastoideus, 

pectoralis minor, latissimus dorsi a trapezius se účastní jen při vyšších potřebách 

ventilace. Hlavní funkce pomocných inspiračních svalů je funkce posturální. Jestliže je 

dlouhodobě využíváme jako pomocné svaly inspiria, dochází k jejich přetížení, které  

se projeví únavou a dyskoordinací dýchacích pohybů (Máček, Smolíková, 2010, s. 26-

27). 

Rozdělení svalů striktně dle funkce tedy není správné, protože svaly inspirační  

i exspirační vždy pracují v koaktivaci. Během dýchání se aktivují svaly osového orgánu 

(Véle, 2006, s. 229). Svaly aktivované během dýchání tedy nelze brát pouze jako svaly 

respiračně aktivní, ale nazývají se respiračně-posturální, protože tyto svaly mění 

konfiguraci pohybových segmentů při dýchání (především páteře) a ovlivňují tak držení 

těla (Smolíková in Kolář et al., 2009, s. 252). 
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Rozdělení respiračních svalů (Véle, 2006, s. 229) 

Primární svaly inspirační bránice(diaphragma), mm. intercostales externi,  

mm. levatores costarum 

Akcesorní svaly inspirační svaly šíjové: mm. scaleni, mm. suprahyoidei  

et infrahyoidei, m. sternocleidomastoideus, 

svaly hrudníku: mm. pectorales, m. serratus anterior, 

m. serratus posterior superior, m. latissimus dorsi 

svaly zad: m. iliocostalis, m. erector spinae,  

krátké hluboké svaly zad 

Primární svaly exspirační m. intercostales interni, m. sternocostalis 

Akcesorní svaly exspirační svaly břišní: m. transversus abdominis, mm. obliqui 

abdominis externi et interni, mm. recti abdominis,  

m. quadratus lumborum 

svaly pánevního dna  

svaly zad: m. iliocostalis (pars inferior), m. erector 

spinae, m. serratus posterior inferior  

 

1.3 Kineziologie hrudníku 

Pohyb hrudníku má funkci respirační a posturální. Osu dýchání tvoří pánev- 

páteř- hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně mají vliv na posturální 

funkci a držení těla (Smolíková in Kolář et al., 2009, s. 252). Dýchání se skládá  

ze 2 fází- nádechu (inspiria) a výdechu (exspiria). Dále 2 přechodných fází preinspiria  

a preexspiria. S exspiriem se pojí inhibiční vliv na svalovou aktivitu posturálně-

lokomočního systému. Účinek je podpořen inspirační pauzou. Inspirium má excitační 

vliv na svalovou aktivitu a využívá se pro facilitaci pohybové činnosti. Dle Koláře 

(2009, s. 132) jsou 2 typy pohybů v oblasti hrudníku. Mohou být vázány na pohyby 

páteře nebo jde o pohyby kostovertebrální. „Pro fyziologickou funkci pohybu hrudníku 

je podstatné, aby se hrudník pohyboval nezávisle na pohybu hrudní páteře“  

(Kolář in Kolář et al., 2009, s. 132). Pro dýchací pohyby je rovněž důležité zakřivení 

žeber, které může být plošné (na obvodu hrudníku), dle dolní hrany žebra, torzní 

(Dylevský, 2009, s. 92). Véle (2006, s. 227) popisuje dýchací pohyb ve třech sektorech. 
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Inspirium začíná od dolního (pánevní dno - bránice) přes střední (bránice-Th5) až po 

horní sektor (Th5-dolní krční páteř). Rozdělení hrudníku na dvě části je z důvodu 

odlišného pohybu žeber v jednotlivých úsecích. 

V průběhu inspiria se nachází punctum fixum pro bránici nejprve na jejích 

žeberních, sternálních a krurálních úponech. Centrum tendineum se tedy pohybuje 

kaudálně a tím dochází ke zvýšení objemu hrudní dutiny. Obsah dutiny břišní se posune 

kaudálně a břišní stěna zevně. V následující fázi se zastaví kaudální pohyb bránice 

vlivem vysokého odporu obsahu dutiny břišní a aktivity svalů břišní stěny a pánevního 

dna. Trvá-li i nadále kontrakční aktivita bránice, je punctum fixum bránice na centrum 

tendineum a hrudník se začne od dolních žeber rozvíjet. Přes sternum se pohyb přenáší 

až na horní žebra. 

Kraniální pohyb žeber a rozšíření hrudního koše současně je dáno anatomicky 

díky dvojímu skloubení s hrudními obratli- caput costae s tělem obratle a tuberculum 

costae s příčným výběžkem obratle. Osa pohybu spojující tyto dva klouby je u horních 

žeber blíže frontální rovině a rozšíření hrudníku je tedy anterio-posteriorní. Dolní žebra 

mají osu sagitálně a hrudník se rozšiřuje latero-laterálně (Kolář in Kolář et al., 2009, 

 s. 256). Dále vzniká pohyb v articulationes sternocostales a bránice je aktivována, aniž 

by došlo k zapojení pomocných dýchacích svalů (Kolář in Kolář et al., 2009, s. 133). 

Horní segment hrudníku by při klidném dýchání neměl být pohyblivý (Dylevský, 2009, 

s. 96). Véle (2006, s. 228) a Kolář (in Kolář et al., 2009, s .133) však udávají pohyb 

kraniální. Sternum se výrazně nepohybuje, aby se mohl lépe stabilizovat hrudník  

i ramenní pletenec a bylo dosaženo vyrovnaného postavení v ramenních kloubech. 

Exspirium poté probíhá opět od dolního sektoru kraniálně (Véle, 2006, s. 228). 

V zahraniční literatuře je sternokostální pohyb, kdy zůstává páteř fixní, 

označován jako pump-handle, což vede k rozšíření ve směru anterio-posteriorním. 

Současně probíhá ještě další pohyb žeber, zvaný bucket-handle, při kterém je fixní páteř 

i sternum a hrudník se rozšiřuje latero-laterálně. Inspirium je tedy dvourozměrné 

rozšíření hrudní dutiny (Beachey, 2007, s. 38). Pryor, Prasad (2010, s. 12) popisují 

trojrozměrné rozšíření hrudní dutiny. Třetí pohyb je dán kaudalizací bránice ve směru 

vertikálním.    



Bakalářská práce  Problematika hrudní chirurgie v pediatrii 
z pohledu respirační fyzioterapie 

19 
 

1.4 Hrudník ve vývojové kineziologii 

V novorozeneckém stadiu není dítě schopno funkčně spojit několik segmentů 

ani cíleně zpevnit trup. Společné těžiště segmentů zatím neexistuje a novorozenec má 

pouze úložné plochy. Zatím se nejedná o opěrnou bázi. Dítě tedy nemá opěrný bod pro 

cílené pohyby končetin a nedokáže řídit pohyby trupu a těla v prostoru. Nyní teprve 

organizuje segmentový systém a hledá punctum fixum (Vařeka, Dvořák, 1999, s. 85). 

Reklinační držení krční páteře nesmí být fixované. Pozice hlavy je totiž významným 

stimulačním nebo inhibičním faktorem ve vztahu k dýchání  

(Smolíková, Máček, 2010, s. 131). Jelikož nemá dítě rovnovážné funkce, není zatím 

možnost koaktivace. Jako první stabilizuje novorozenec při dýchání hrudník a to 

především v průběhu inspiria. Je vytvořeno punctum fixum pro všechny svaly jdoucí od 

hrudníku. Díky tomu docházi ke vzpřímení hlavy a její rotaci v cervikokraniálních 

segmentech v poloze na břiše (Vařeka, Dvořák, 1999, s. 85). 

Ve 4.-6. týdnu se opora těla přenese kaudálně a díky opoře o horní končetiny  

se hrudník zvedne od podložky. Objevuje se globální model koaktivace a posturální 

aktivita fázických svalů (Kolář, 1998, s. 143). 

Na konci 3. měsíce umí dítě napřímit trup a zacentrovat kořenové klouby 

končetin (postavení lopatek a pánve). Právě tato chvíle je rozhodující pro pozdější 

optimální způsob vzpřímení (Vařeka, Dvořák, 1999, s. 85). Schopnost zajištění polohy 

má formativní vliv na anatomické struktury (Kolář, 1998, s. 144). U 30% dětí však  

ve vývoji nedojde k ideální koaktivaci tonického a fázického systému a nadále 

převažuje systém tonický. Tato svalová nerovnováha je vývojovým základem vadného 

držení těla (Kolář, 1998, s. 144). Extenze osového orgánu je zajištěna výše uvedenou 

koaktivací mezí extensory a flexory- mezi flexory krku, flexory horní hrudní páteře  

a nitrobřišním tlakem. Bránice se zapojuje do posturální funkce. 

Ve 4,5-5 měsíci dochází k asymetrickému protažení hrudníku. Opora se přenáší 

k rameni, což je realizovatelné pouze při distálním tahu svalů. Na tuto schopnost 

navazuje otáčení při napřímeném osovém orgánu. Opora je v thorakolumbálním 

přechodu, který je svalově zpevněn. 

Při otáčení ze zad na břicho mezi 5.-6. měsícem se zapojují 2 šikmé břišní 

řetězce. (m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis, m. obliquus 

externus abdominis a m. pectoralis major et minor.) 
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Během 7.-9. měsíce se dítě dostává do polohy na čtyřech. Pro optimální 

vzpřímení je nutná stabilizace lopatky. V každé další vývojové poloze se stále odráží 

bazální vzor 3. měsíce (Kolář et al., 2009, s. 98). 

 

Vojta (1993) popsal svalové souhry celého těla v rámci terapie reflexní lokomocí 

(reflexní plazení (RP) a  reflexní otáčení (RO)). 

Během RP se plně účastní mm. intercostales a břišní svaly. Pozorujeme rozšíření 

hrudníku více na záhlavní straně, kde se rozvíjí děj připodobňovaný lokalizovanému 

dýchání. Během napínání trupu se kontrahuje m. rectus abdominis, m. transversus 

abdominis a mm. obliquii na čelistní straně. Zapojením m. obliquus internus abdominis 

čelistní strany se přes m. rectus abddominis aktivuje kontralaterální m. obliqus externus 

abdominis. Kontrakcí m. rectus abdominis dochází k dorzálnímu klopení pánve (Vojta, 

1993, s. 182). Koordinovaná funkce břišní svaloviny má pozitivní vliv na hrudní 

dýchání a funkci bránice. Zvyšuje se vitální kapacita plic. Chybné zapojení se projeví 

Harrisonovou rýhou, diastázou m. rectus abd. a vystouplými žeberními oblouky. 

RO obsahuje napřímení horní části těla a flexi dolní části. Tlakem na hrudní 

zónu se napínají intercostální a costovertebrální svaly. Hrudník se rozšíří za současného 

prohloubení dýchání. Bránice se protahuje a je-li větší kontrakce břišních svalů, zvýší  

se hrudní dýchání. Asymetrická kontrakce břišní stěny vede k aktivaci dvou svalových 

řetězců. První přes šikmé břišní svaly protahuje pánev na čelistní straně a stáčí ji 

ke straně záhlavní. Tím je aktivován stejný řetězec kontralaterální strany a dochází  

k otáčení trupu. Kontrakcí břišních svalů rovněž stoupá nitrobřišní tlak a tím protažení 

svalů panevního dna (Vojta, 1993, s. 194). 

Při opoře o jeden loket je důležitým pohybem rotace hrudní páteře na stranu 

natažené paže. Tato rotace je uskutečnitelná pouze pokud je napřímena krční páteř, 

která je schopna rotačních pohybů. Právě v této poloze dochází k rozsáhlé svalové 

diferenciaci v oblasti trupu, hlavy i končetin. Výměna a střídání kontrakcí je plně 

vyvinuto až ve 2. trimenonu a to spíše v horní polovině těla než v dolní. Až poté začíná 

přesun těžiště na bok (Vojta, 1993 , s. 218). 

Diferenciace svalové funkce může být vlivem chirurgického výkonu na hrudníku 

narušena, což vede k poruše synergie mezi ventrální a dorzální muskulaturou. Tento děj 

je možné ovlivnit v rámci globálního lokomočního vzoru (RP, RO) a tím zabránit  
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či zmírnit fixaci náhradních motorických vzorů, které se nakonec manifestují jako 

syndrom vadného držení těla (Vojta, 1995, s. 166). 

1.5 Funkce respira čních sval ů 

Musculi intercostales se u dětí vyvíjí postupně. Hlavním dýchacím svalem je 

tedy bránice (Crane, 1981, s. 1764), která během inspiria vytváří 60-80% svalové práce. 

Síla bránice je jen o málo větší než síla ostatních inspiračních svalů (bránice 8N  

při klidovém dýchání, 16N při vysokém úsilí a hodnota ostatních inspiračních svalů  

se zvyšuje ze 2N na 13N). Bránice nikdy nedosáhne tak vysokých sil, kterých jsou 

schopny mm. intercostales externi (ze 107N na 242N). Činnost dalších svalů 

spoluúčastnících se na inspiriu tedy rozhodně není zanedbatelná a to obzvlášť při 

zvýšených nárocích na dechovou práci, kdy mohou vykonávat 20-35% celkové 

inspirační práce (Ratnovsky, 2005, s. 245). Bránice má biomechanicky výhodné 

umístění a právě z tohoto důvodu je hlavním inspiračním svalem. Během kontrakce 

dochází k velkým změnám v délce svalových vláken. Práce bránice se snižuje  

se zvyšujícím se dechovým objemem, protože dochází ke změně polohy svalových 

vláken, které se dostávají do horizontální polohy a zde mají minimální schopnost  

se kontrahovat. Síla inspiračních svalů dosahuje maxima až na konci inspiria, zatímco 

exspirační svaly mají silové maximum uprostřed exspiria. Tyto vzory jsou nezávislé  

na dechovém úsilí. K dechové práci stačí inspiračním svalům minimum úsilí, k aktivaci 

exspiračních svalů je třeba exspirium poměrně usilovné (Ratnovsky, 2005, s. 261). 

Dylevský (2009, s. 95) uvádí, že je exspirium převážně dějem pasivním, který je dán 

pružností plicního vaziva a elasticitou hrudní stěny. Pokud je exspirium klidové,  

je potřebný tlakový gradient energie, která vznikne kontrakcí bránice při inspiriu  

a je uložena jako potenciální energie do elastických struktur plic (Nečas, 2009, s. 300). 

Exspirium je proto méně energeticky náročné. Pomocné exspirační svaly se zapojují 

pouze při dýchání proti odporu (Dylevský, 2009, s. 95). Již výdech nosem však tyto 

svaly mírně aktivuje. Dýchání otevřenými ústy vede k oslabení těchto svalů, což má  

za následek rozvoj syndromu vadného držení těla (Véle, 2006, s. 230). Z důvodu 

správného časového a tlakového průběhu exspiria se uplatňuje kontrakce bránice a svalů 

v oblasti glottis, která způsobí zúžení dýchacích cest a zvýšení odporu proudu vzduchu. 

Zvýší se tlak v distálních dýchacích cestách a tím celkový průřez, který brání kompresi. 
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Bránice tímto mechanismem zpomaluje rychlé zmenšení plicního objemu a tím rovněž 

udržuje rozšířené dýchací cesty, které nemají chrupavčitou stěnu (Nečas, 2009, s. 301). 
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2 ONTOGENETICKÝ VÝVOJ A METODY VYŠETŘENÍ 

FUNKCE PLIC 

2.1 Ontogenetický vývoj  

2.1.1 Období prenatální 

období embryonální (26. den-6. týden) 

Jako základ plic se vyvíjí 2,5-4 mm ventrální výchlipka primárního střeva. Z ní rostou  

2 pupeny pro pravý a levý hlavní bronchus. V tomto období vzniká tracheoesophageální 

fistula, atrézie choan, hypoplazie plic, vrozená brániční hernie. 

 

období pseudoglandulární (6.- 16. týden) 

Plíce vypadají jako žlázová tkáň, protože dochází k větvení bronchů vystlaných 

kubickým epitelem. Vyvíjí se terminální bronchioly a aciny. 

 

období kanalikulární  (16.-24. týden) 

Probíhá tvorba primitivních respiračních kanálků z periferních částí bronchiálního 

stromu. Vaskularizuje se mezenchymová tkáň plic a tvoří se elastická vlákna. 

 

období alveolární ( 25. týden těhotenství- porod) 

Růst respiračních kanálků, tvoří se sakuly s malými alveoly. Kubický epitel se oplošťuje 

a dostává se také na alveoly. Kapilární síť je v přímém kontaktu s alveolárními dukty, 

sakuly a alveoly. V alveolárních buňkách (typ II) se začíná tvořit surfaktant, který brání 

kolapsu plicních alveolů (Paleček et al., 1999, s. 287). 

 

Velmi důležitou otázkou je, kdy fetus dosahuje dostatečné zralosti 

k samostatnému životu. Na konci druhého trimestru je strukturální vývoj plic dostatečný 

(není však zcela dokončen ani na konci těhotenství). Proto se zdá, že schopnost přežití 

závisí na nerespiračních a spíše metabolických funkcích plic. Funkční zralost se hodnotí 

stanovením profilu fosfolipidů v amniální tekutině. Alveoly jsou vyvinuté v 25. týdnu 

gestace, tvorba surfaktantu začíná ve 20. týdnu, ale dostatečné množství, které zajistí 



Bakalářská práce  Problematika hrudní chirurgie v pediatrii 
z pohledu respirační fyzioterapie 

24 
 

stabilitu alveol je produkováno až ve 35. týdnu. Věk okolo 26. týdne se považuje 

z pohledu vývoje plic za hraniční období pro přežití (Šašinka, Šagát, 1998, s. 200).   

2.1.2 Období postnatální 

Během prvních měsíců klesá tlak v plicnici a rezistence plicních cév na hodnoty 

dospělých. Důvodem je změna struktury plicních cév. Adventicie a media stěny  

se zmenšují a roste lumen. Zvětšuje se funkční reziduální kapacita (FRC).  

U novorozenců jsou již vyvinuty paranazální dutiny maxilární a ethmoidální. 

Postupně se zvětšují rozměry nosu, paranazálních dutin, hrtanu, trachey a bronchů. 

Trachea je měkká, snadno ji lze stlačit okolním tlakem. Bifurkace klesá s věkem od  

3. k 6. hrudnímu obratli. Větvení (generace) dýchacích cest se zvyšuje z 21 při narození 

na 23 v osmi letech a dospělosti (z 3,6 mm v sagitálním průměru na 12,7 mm a z 5 mm 

ve frontálním průměru na 14 mm). Rozměry bronchů se zvětšují 2,5krát a bronchiolů 

2krát. Stěna bronchiolů obsahuje málo svalových vláken a je tenká. Průměr 

terminálních bronchiolů je 0,1-0,16 mm u dětí do 4 let. V dospělosti je tato hodnota  

0,2-0,8 mm. Ve 2. měsíci až 4. roce neroste svalovina stěny bronchiolů úměrně 

s průsvitem. V důsledku toho snadno kolabují. Svalovina sílí po 4. roce a zaujímá jednu 

třetinu stěny. Do 8 let dorůstají alveoly a nové dýchací cesty. Při narození je 24 miliónů 

alveolů a toto číslo ze zvyšuje na 280 milionů v 8 letech a 300-600 milionů v dospělosti. 

Respirační plocha plic se zvětšuje z 2,8 m2 na 32 m2 v 8 letech a 75 m2 v dospělosti.  

Ve 2 měsících jsou alveoly plně vyvinuty a jsou přítomny i všechny elementy zralého 

acinu. 

Ve školním období se z anatomického hlediska zvětšují rozměry acinů,  

po 8. roce ze 4 mm na 5-8 mm. Růst není spojen se zvětšováním počtu alveolů. Růst 

větších a centrálních dýchacích cest probíhá proporcionálně s objemem plic 

(izotropicky). Periferní dýchací cesty vzhledem k plicnímu objemu (TLC) rostou 

anizotropicky. Některé rozměry dýchacích cest lze odvodit z velikosti celkové plicní 

kapacity. Rozměry samozřejmě závisí na velikosti plic, věku a stupni inflace plic. 

Dýchací cesty se na proudovém odporu podílí tak, že hrtan zaujímá 50%, trachea až 

k malým bronchům 40% a periferní dýchací cesty 10%. 

V tomto období se také zvětšují statické plicní objemy. Nejdůležitější je celková 

plicní kapacita (TLC), dále vitální kapacita (VC), funkční reziduální kapacita (FRC)  
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a reziduální objem (RV). Všechny objemy se však zvětšují nelineárně. Nejlepší vztah 

těchto hodnot je k tělesné výšce. V této době se plíce stávají tužší, maxima dosahují 

v 17.-18. roce. Poté s věkem tuhost plicní tkáně postupně opět klesá (Paleček et al., 

1999, str. 292-310). 

2.2 Metody vyšet ření funkce plic  

Vyšetření funkce plic by mělo být součástí předoperačního vyšetření hlavně před 

chirurgickými výkony v oblasti hrudníku (Šašinka, Šagát, 1998, s. 453). 

Dělí se na vyšetření u nespolupracujících pacientů (do 3-4 let) a spolupracujících 

pacientů. Nejčastěji měřenými hodnotami jsou plicní objemy, průchodnost dýchacích 

cest, plicní pružnost a difuzní kapacita plicní. 

Nespolupracující pacienti 

• Impulzní oscilometrie 

Vyšetření pro děti od 2 let. Pro děti mladší zatím nejsou stanoveny referenční hodnoty 

Hodnotí průchodnost periferních a centrálních dýchacích cest. 

• Celotělová pletyzmografie 

Vyžaduje sedaci dítěte, hodnotí odpor dýchacích cest (během inspiria a exspiria)  

a objem plic na konci exspiria (FRC). 

• Rychlá thorakální komprese 

Vyžaduje sedaci, přístrojem nafouknutá vestička na konci inspiria pomáhá k záznamu 

urychleného výdechu (částečná výdechová křivka průtok-objem). Vyšetřovat lze děti od 

3 kg do 15 kg. 

• Analýza klidového dechového vzoru 

• Stanovení omezení výdechu (metoda NEP) 

Pomocí masky a speciálního nástavce (Venturiho zařízení) se přivádí nízký negativní 

tlak, který je použit na konci inspiria. Urychluje exspirium jako metoda hrudní 

komprese. Poté se porovnává klidový záznam křivky průtok-objem se záznamem 

urychleného výdechu stejné křivky. Podtlak má zvýšit klidové výdechové průtoky, 

protože za fyziologické situace má dítě výdechovou rezervu. Provádí se od věku 

nejútlejšího až po předškolní. 
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• Dynamická compliance plic pomocí jícnové sondy 

Při výrazném neklidu vyžaduje sedaci, do jícnu je zavedena sonda s latexovým 

balónkem. Ten snímá tlakové změny, které odpovídají tlaku mezi pohrudnicí  

a poplicnicí. Pomocí masky se snímá průběh průtokových a tlakových změn. 

Vypočítávají se změny objemové a z poměru s tlakovými se vypočítá compliance 

(poddajnost) plic. Nejde o zcela přesnou metodu, ale dává základní informaci o tom, zda 

má dítě plíce tuhé nebo poddajné. Lze vyšetřit od útlého věku a od 4-5 let dítě již snáší 

vyšetření dobře (Šulc, 2010). 

Spolupracující pacienti- Spirometrie 

Nejčastější vyšetření, které lze provést i u lůžka pacienta. Už některé 5 leté děti jsou 

schopny provést tuto vyšetřovací techniku, nejčastěji se však provádí od 6 let. Hodnoty 

se vztahují k pohlaví a věku dítěte.  

Analýza krevních plynů a acidobazické rovnováhy 

Odběr arteriální či kapilární krve je bolestivý a může u dítěte vést k hyperventilaci či 

apnoickým pauzám, čímž dochází ke zkreslení výsledku. Neinvazivní a tradiční způsob 

měření na JIP je pulzní oxymetrie, která podává kontinuální informaci o saturaci krve 

kyslíkem (SpO2) (Šašinka, Šagát, 1998, s. 453). 

 

Z hlediska patofyziologie dýchání vznikají v pooperačním období tyto 

stavy: 

Restrikční ventilační porucha- postihuje plicní parenchym a hrudní stěnu. 

Dochází k omezení plicní inflace a tím ke snížení celkové a vitální kapacity plic. 

Snížení plicního objemu v pooperačním období nastává při atelektáze, pneumonii, 

pneumothoraxu. 

Přechodná obstrukčně se chovající ventilační porucha- zvyšují se dynamické 

odpory, ale i statické. Celkový objem plic může být zvětšený. Zvýšení reziduálního 

objemu (RV) a funkční reziduální kapacity (FRC). Typické je snížení hodnoty 

maximální výdechové rychlosti (MEF) na úrovni 25% a 50%. Také se používá hodnota 

jednosekundové vitální kapacity FEV1, která se při obstrukci snižuje. Tuto poruchu 

způsobuje přechodně zvýšená bronchiální sekrece (Šašinka, Šagát, 1998, s. 452). 
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Je nutné, aby fyzioterapeut byl schopen odečítat hodnoty monitorace 

v pooperačním období a to nejen respirační, ale také oběhové. Z tohoto důvodu je 

vložena Tabulka 1 a  Tabulka 2. 

 

Ventilační parametry Novorozenec Dospělý 
Plocha alveolů (m2) 4 80 
Vitální kapacita (ml/kg) 33 52 
Funkční reziduální 
kapacita (ml/kg) 

30 34 

Spotřeba O2 (ml/kg/min) 6 3 
Dechová frekvence 40-60 12-16 
Dechový objem VT (ml/kg) 6 7 
Mrtvý prostor VD (ml/kg) 2,2 2,2 
Alveolární ventilace VA  100-150 60 

Tabulka 1. Srovnání základních ventilačních parametrů novorozence  

a dospělého (Mixa in Šnajdauf et al., 2005, s. 64) 

 

 

Věk Systolický tlak Diastolický tlak Srdeční frekvence 
Novorozenec 70-80 40-50 125-150 
3.-6. měsíc 80-90 50-60 120-140 
1 rok 90-100 60-80 110-130 
5 let 95-100 50-80 90-100 
12 let 110-120 60-70 80-100 

Tabulka 2. Obvyklé hodnoty krevního tlaku (v mm/Hg) a srdeční frekvence (za 

min) u dětí (Mixa in Šnajdauf et al., 2005, s. 63)
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2.3 Metody vyšet ření respira čních sval ů 

Vyšetření lze rozdělit na silové a nesilové či invazivní a neinvazivní.  

Neinvazivní vyšetření je maximální statický tlak v dutině ústní (inspirační- 

MIP, exspirační- MEP) a inspirační tlak v nosní dutině během smrkacího manévru 

(Sniff nasale inspiratory pressure) (Fauroux, Aubertin, 2007, s. 90). První vyšetření 

vypovídá o celkové síle inspiračních a exspiračních svalů. Pacient se musí nadechnout 

rychle a maximálně, aby dosáhl MIP a vydržet víc než 1 sekundu. Je možné měřit 

z hodnoty RV či FRC. MEP se měří z TLC či FRC (Clanton, Diaz, 1995, s. 58). Měření 

inspiračního tlaku v nosní dutině je pro dítě více přirozené a tedy snadnější  

na provedení. Avšak jde o silový manévr a tudíž vyžaduje porozumění a spolupráci 

dítěte a to je možné až ve věku 6-8 let. Touto metodou lze zjistit také tlak v jícnu a tlak 

transdiaphragmatický (Fauroux, 2003,245). Měří se krátké a prudké inspirium 

v uzavřené nosní dírce z hodnoty FRC ( Fauroux, Aubertin, 2007, s. 92). Svalovou 

aktivitu lze měřit také elektromyografem (EMG) (Clanton, Diaz, 1995, s. 65). 

Invazivní vyšetření je měření tlaku pomocí jícnového a žaludečního balonku  

či katetru (Fauroux, 2003, s. 245). Stimulace n. phrenicus je vyšetření, které nevyžaduje 

spolupráci pacienta, avšak dělá se pouze při hodnocení rozsahu poranění 

během kardiochirurgické operace, protože se jedná o bolestivé vyšetření. Mnoho 

problémů bylo spojeno s faktem, že jde o elektrickou stimulaci a vyřešeno zavedením 

stimulace magnetické (Fauroux, 2003, s. 247). 
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3 HRUDNÍ CHIRURGIE 

3.1 Hlavní diagnózy 

1. Brániční kýly  

2. Bronchopulmonální malformace 

3. Deformity hrudní stěny (pectus excavatum, pectus carinatum) 

4. Gastroezofageální reflux 

5. Jícen (kongenitální stenóza jícnu, duplikatura, divertikl, achalazie, atrezie, 

laryngotracheoezofageální rozštěp, náhrada jícnu) 

6. Kardiochirurgie  

Acyanotické anomálie - defekty komorového septa (30,5%), síňového septa 

(19,1%), otevřený ductus arteriosus (17%), stenóza plicnice (11,3%), koarktace 

aorty (6,3%). 

Cyanotické anomálie- Fallotova tetralogie (6,9%), transpozice velkých cév 

(4,1%), atrézie tricuspidální chlopně (2,3%) a  anomálie ústí plicních žil (2%) 

(Miyague et al. in Cavenaghi et al., 2009, 397). 

7. Mediastinum (mediastinitis, emfyzém mediastina, tumory a pseudotumory) 

8. Získaná plicní a pleurální onemocnění (plicní absces, empyém, 

bronchiektázie, pneumothorax, chylothorax) 

(Šnajdauf, Škába et al., 2005, 119-165) 

3.2 Operační techniky  

3.2.1 Sternotomie 

Incize ve střední linii hrudníku, která se využívá u většiny diagnóz 

v kardiochirurgii a u deformit hrudníku (pectus carinatum) (Findik et al., 2008, s. 722). 

U plicních operací je nevýhodou omezený přístup k bazi plic (Lawal et al., 2008, s. 54). 

3.2.2 Thorakotomie 

Podle lokalizace operačního vstupu se thorakotomie dělí na transaxilární, 

posterolaterální a laterální. 
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Transaxilární  thorakotomie má délku řezu 10 cm a vede od axily  

k prsní bradavce. Tento přístup vyžaduje porušení m. serratus anterior, někdy také incizi 

laterálních vláken m. latissimus dorsi. Pro vstup do pohrudniční dutiny slouží 4. nebo 5. 

mezižebří. 

Posterolaterální thorakotomii lze provést klasicky nebo technikou šetřící svaly 

(muscle-sparing thoracotomy). Vstup se nachází ve 4. nebo 5. mezižebří (Bernard et al., 

2003, s. 597). Při thorakotomii se zásahem na svalech chybí odpor svalů proti 

retraktorům. Často dochází k tomu, že retraktor tlakem poškodí intecostální nervy 

(Kucukarslan et al., 2006, s. 782). Posterolaterální technika se však používá hlavně 

v dospělé chirurgii.  

Laterální  thorakotomie je považována za nejvhodnější techniku v dětské 

chirurgii, protože je méně rozsáhlá, méně bolestivá a chrání před porušením m. serratus 

anterior (Findik et al., 2008, s. 721). Řez začíná 2-3 cm laterokaudálně od prsní 

bradavky a končí 1-2 cm pod angulus inferior scapulae. M. latissimus dorsi je přerušen. 

Hrudník je otevřen v 5. či 6. mezižebří v závislosti na lokalizaci nálezu. V případě 

potřeby se i m. serratus anterior oddělí a to v kaudální části (Findik et al., 2008, s. 722). 

Zachováním m. serratus anterior se však minimalizuje riziko costochondrální  

a sternocostální dislokace, tudíž se i snižuje riziko bolesti, ke které jsou děti více 

intolerantní. Vše ve výsledku urychluje rekonvalescenci (Findik, 2008, s. 724). Součástí 

thorakotomie dospělých je osteotomie žeber, která v pediatrii není nutná, neboť lze 

žebra snadno oddálit retrakoty (Kanngiesser et al., 2005, s. 54). Thorakotomii je možné 

provést transpectorálně a subpectorálně, přičemž u druhé techniky je řez prodloužen 

více mediálně se současnou subluxací chondrosternálních skloubení (Palma et al., 2009, 

s. 578). Operační postupy vyhýbající se transmuskulárním incizím trvají déle, avšak šití 

rány je kratší a je u nich nižší riziko pooperačních komplikací. Navíc lze kdykoliv 

během operace přejít na standardní operační vstup (Kucukarslan et al., 2006, s. 782).  

Indikace: onkologické nálezy, bronchiektázie, pleuritidy, TBC, atelektáza 

3.2.3 Minithorakotomie 

Je považována za alternativu střední sternotomie využívanou v kardiochirurgii. 

Pacient leží na boku, horní končetinu má  položenou přes hlavu, aby nedošlo 

k poškození nervů. Pokud se ještě nevyvíjí u dívek prsa, provádí se 5-7 cm dlouhý řez 
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v 5. mezižebří, aby později nedošlo k deformitám prsů a m. pectoralis. U pacientek 

s vyvinutými prsy se pro řez využívá podprsní rýhy (Palma et al., 2009, s. 576). 

Indikace: defekt síňového, atrioventrikulárního či komorového septa, Fallotova 

tetralogie, perikardiální cysty, chlopenní vady 

3.2.4 Thorakoskopie 

Miniinvazivní metoda k diagnostice a léčbě. Novějším názvem je 

videothorakoskopie, protože obraz je přenášen na monitory. Ve srovnání s klasickou 

thorakotomií je tento výkon šetrnější. Jde o menší operační trauma, poškození hrudní 

stěny, pooperační bolestivost, kratší dobu hospitalizace, rychlejší rekonvalescenci  

a lepší kosmetický efekt. Výskyt pooperačních komplikací jako pneumonie, atelaktáz, 

srůstů je nižší. Ve srovnání s klasickou thorakotomií, kde je uváděn až 33% výskyt 

skoliózy a deformit hrudníku, se u této techniky tyto komplikace nevyskytují.  

Po operaci maligních nádorů je možné v kratší době zahájit chemoterapii. Nevýhodou je 

malá incize neumožňující dostatečnou palpaci operovaných struktur, příliš malý vstup  

u dětí a snížená přehlednost jsou-li přítomny srůsty. Nakonec také cena materiálu  

a nástrojů je vysoká. 

Provádí se za celkové anestezie a selektivní ventilaci, aby bylo dosaženo kolapsu 

plíce na operované straně. Poloha dle lokalizace nálezu, nejčastěji na boku, při operaci 

mediastina na zádech s elevací operované strany. Jeden trokar (průměr 5 mm) se zavádí 

v 6.-7. mezižebří ve střední axilární čáře pro videokameru. Dále se zavádí pod optickou 

kontrolou 2-3 trokary dle lokalizace nálezu. Dochází k miniaturizaci nástrojů, takže 

dětské nástroje o průměru 5 mm jsou doplňovány novými o průměru 3 mm (Rygl, 

Vyhnánek in Šnajdauf et al., 2005, s. 119). Výhodou je rychlejší zotavení respiračních 

svalů než po posterolaterální thorakotomii, nicméně funkční testy po 4 a 30 dnech 

vykazují stejné výsledky jako po transaxilární thorakotomii (Bernard et al., 2006,  

s. 596). 

Indikace: difuzní plicní onemocnění (biopsie), onemocnění mediastina (biopsie), 

recidivující pneumothorax, plicní cysty, duplikatury jícnu, asistence při korekčních 

operacích deformit hrudníku (Nussova metoda), asistence při korekčních operacích 

skolióz, fluidothorax, empyém (Šnajdauf et al., 2005, s. 120). 
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3.2.5 Technika videoasistované chirurgie (VATS) 

Složitější thorakoskopické výkony se provádí touto technikou. Jde o kombinaci 

thorakoskopie a minithorakotomie (Rygl, Vyhnánek in Šnajdauf et al., 2005, s. 119). 

První trokar je umístěn k angulus inferior scapulae, dva až tři další trokary  

(3,5-5 mm) jsou umístěny v závislosti na diagnóze (Lawal et al., 2009, s. 225). VATS je 

považována za bezpečnou a efektivní, o čemž svědčí také údaj, že VATS tvoří 1/3 všech 

výkonů na hrudníku (Imperatori et al., 2008, s. 580). Není nutné oddalovat žebra, což je 

velmi výhodné pro minimalizaci pooperační bolesti (Li et al, 2003, s. 395). 

Indikace: klínovité resekce plic, exstirpace plicníce a paraezofageálních cyst, 

lobektomie, pulmonektomie. Tato technika se nedoporučuje u nádorů, kde je nutná 

radikální exstirpace (Šnajdauf et al., 2005, s. 120) 

3.2.6 Operační techniky hrudních deformit 

Starší operační technika je dle Ravitche. Zahrnuje subperichondrální resekci 

deformovaných chrupavek žeber a transverzální sternální osteotomii. Hrudník je otevřen 

vertikálním řezem ve středu hrudníku či lépe submammárním řezem. Dochází  

k porušení m. pectoralis major. Perichondrium je ponecháno na místě a připraveno 

k regeneraci nové chrupavky. Ačkoliv se jedná o bolestivou operaci, přináší dobré 

výsledky. Podporu zajišťují kovové výztuhy. Technikou dle Ravitche se operuje pectus 

carinatum. Šnajdauf et al. ( 2005, s. 123) uvádí, že dříve byl věk pro operaci 6-10 let  

a nyní je operace indikována až ve 12-14 letech, protože docházelo k opakujícím  

se deformitám.  

Technika dle Nusse je méně invazivní, je založena na remodelaci hrudní stěny 

vnitřně uloženou dlahou, která vyvíjí tlak na sternum. Operace probíhá pod 

thorakoskopickou kontrolou či palpačně řezem pod processus xiphoideus. Dlaha je 

ponechána na 2-4 roky. Operace je velmi bolestivá a vyžaduje hrudní epidurál.  

Laterální konce dlahy se fixují k žebru, aby nedošlo k posunu dlahy. Ideální věk pro 

operaci je 7-12 let, neboť postupně ubývá poddajnosti hrudníku. Má-li být operováno 

dítě s Marfanovým syndromem, je snaha odložit výkon do pozdní adolescence a dlahy 

ponechat 3-4 roky, protože je zvýšené riziko opakovaných deformit (Crabe, Wiliams, 

2003, s. 240-242). 



Bakalářská práce  Problematika hrudní chirurgie v pediatrii 
z pohledu respirační fyzioterapie 

33 
 

3.2.7 Hrudní drenáže 

Zavedení je v celkové nebo lokální anestezii. Aktivní sání pomocí drenů je 

součást léčby pneumothoraxu, pokud klinický obraz tento postup vyžaduje. Je možné 

provést pouze punkci. Indikací k hrudní drenáži je kolaps plíce větší než 25%  

a dechová nedostatečnost. Vstupem je 4. mezižebří v medioklavikulární nebo přední 

axilární čáře. Drén je zaveden proximálně podél stěny hrudní a připojen na hrudní sání. 

Velikost podtlaku se reguluje hladinou tekutiny v sací soupravě dle věku pacienta 

v rozmezí 5-15 cm H2O. Při recidivujícím pneumothoraxu je po 7-9 dnech indikována 

videoasistovaná thorakotomie, minithorakotomie či thorakotomie. Provede se sutura 

plíce, pleurální abraze, dekortikace plíce nebo resekce plicní cysty. Možná je rovněž 

thorakoskopická aplikace sklerotizační agens. Pravděpodobnost recidivy roste s věkem. 

U starších dětí je až 50% (Šnajdauf et al., 2005, s. 135).  

3.3 Poopera ční komplikace 

Výskyt pooperačních komplikací se snížil po zavedení fyzioterapie na 

chirurgická oddělení z dřívějších 20-30% na současných 5-10%. Po kardiochirurgických 

výkonech je výskyt komplikací u 5-7% pacientů, v hrudní chirurgii mezi 8-32%. 

Nejvyšší riziko komplikací mají pacienti po operaci jícnu a to 16-30% (Pryor, Prasad, 

2010, s. 406). Pooperační komplikace se nejčastěji rozvinou do 72 hodin po operaci. 

Příčinou 70% komplikací je bolest (Findik et al., 2008, s. 722). 

Kombinace celkové anestezie, pooperační bolesti, polohy na lůžku, imobility  

a podávání analgetik vede k abnormalitám v plicní funkci. Pooperační komplikace 

vychází ze dvou teorií. První teorií je regionální hypoventilace a druhou je blokáda 

dýchacích cest hlenem. Regionální hypoventilace vyplývá ze snížení FRC, změny 

vztahu FRC a CC (closing capacity) a dysfunkce bránice. Dle druhé teorie vede 

vstřebání vzduchu za hlenovou zátkou ke kolapsu, jestliže vzduch neprochází 

kolaterálami. Přesný sled a účast každého z obou mechanismů na rozvoji pooperačních 

komplikací je nejasný (Pryor, Prasat, 2010, s. 403). 
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Analgezie 

Tlumeni bolesti je nezbytné nejen pro pohodlí pacienta, ale také z důvodu 

minimalizace plicních komplikací. Během dýchání dochází k napínání jizvy,  

což vyvolává bolest. Reflexně dochází ke kontrakci exspiračních svalů, čímž se bolest 

sníží. Tyto svaly však nerelaxují ani během inspiria a navíc dochází k útlumu kašlacího 

reflexu. To vše má za následek retenci bronchiálního sekretu v dýchacích cestách. 

Možnosti podání analgetik se neliší od dospělých. Je však nutné myslet na útlum 

dechového centra a snížení srdeční frekvence při podání opiátů pacientům do 1 roku 

věku. Dobré výsledky má použití epidurální analgezie, protože snižuje riziko 

pooperační pneumonie. Také plicní funkce a saturace krve kyslíkem dosahují lepších 

hodnot v porovnání s perorální analgezií (Pöpping et al., 2008, s. 997). Pacientem 

kontrolovanou analgezii je možné použít u dětí nad 5 let (Findik et al., 2008, s. 724). 

 

Anestézie 

Regulace dýchání není u novorozenců ještě dostatečně vyvinuta a anestezie  

ji dále narušuje. Postanestetický útlum přetrvává i dlouho po operačním výkonu (Mixa 

in Šnajdauf, 2005, s. 64). Změny lze pozorovat v plicní mechanice, výměně dýchacích 

plynů a nižší obranyschopnosti plicní tkáně. Sniží se plicní objem  

a to především FRC (Pryor, Prasad, 2010, s. 398). Epidurální anestezie se používá velmi 

často. Anestetikum se šíří lokálně mezi kostí pátěřního kanálu a tvrdou plenou. 

Anestetikum blokuje míšní kořeny a způsobuje anestezii v rozsahu, který je těmito 

kořeny inervován. Je zde riziko zánětu, parestézie z útlaku míšního kořene katétrem 

nebo punkce durálního vaku s únikem mozkomíšního moku (Mixa in Šnajdauf et al., 

2005, 64-66).  

 

Atelektáza 

Je definována jako kolaps části plicního parenchymu. Vyvíjející se plíce jsou 

zvláště náchylné k atelektázám, protože dýchací cesty jsou menší, snadněji kolabují, 

hrudník je víc poddajný a kolaterální ventilace pomocí intraalveolárních a bronchiolo-

alveolárních pórů není ještě zcela vyvinuta (Peroni, 2000, s. 274). Atelektáza  

je způsobena kompletní obstrukcí či kompresí plicního parenchymu. Objevuje 

se v pooperačním období, kdy jsou pacientovi podávány vysoké koncentrace kyslíku, 
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který se rychle absorbuje (100% kyslík během několika minut, vzduch 2-3 hodiny). 

Bezpečný interval je 21-40% kyslíku ve směsi. Jakmile je dlouhodobě podávána směs 

s kyslíkem nad 40%, hrozí trvalé poškození (Fedora in Fendrychová et al., 2005, 264). 

Následkem atelektázy je alveolární hypoxie a plicní vazokonstrikce, která brání 

nevýhodnému poměru ventilace-perfuze a minimalizuje arteriální hypoxemii. Dochází 

k inhibici expektorace, tím hygieny dýchacích cest a to může vést až k respiračnímu 

selhání (Cavenaghi et al., 2009, s. 398). Většina atelektáz je způsobena obstrukcí, 

vrozeným onemocněním srdce (kardiomegalie), chylothoraxem, pneumothoraxem, 

hernií bránice, insuficiencí surfaktantu a dalšími. Z funkčních plicních parametrů 

dochází ke snížení FRC, vitální kapacity plic a compliance (Weiman et al. in Brasher  

et al., 2003, s. 165). 

Terapií je inhalace bronchodilatancií, respirační fyzioterapie, bronchoskopie (pokud 

atelektáza přetrvává), positive pressure ventilation prostřednictvím ohebného 

bronchoskopu s malým míčkem (Peroni, 2000, s. 274-278). 

 

Bolest 

Nižší práh bolesti u dětí má velký vliv na pooperační morbiditu nezávisle  

na volbě operační techniky (Findik et al., 2008, s. 722). 

Jde o hlavní faktor zodpovědný za nedostatečnou ventilaci, slabou expektoraci, 

poruchy prohloubeného dýchání, atelektázu, hypoxémii a pooperační dechovou tíseň 

(respiratory distress) (Sabanath et al. in Pryor, Prasad, 2010, s. 398). Nocicepce má  

za následek zvýšení tonu sympatiku, který zvyšuje metabolismus a spotřebu kyslíku 

(Ready in Pryor, Prasad, 2010, s. 398). Velkou roli hraje i délka operace, rozsah 

operačního vstupu, pacientovo individuální vnímání bolesti. Pooperační bolest  

je doprovázena změnami v autonomní činnosti- hypertenzí, tachykardií, pocením  

a snížením střevní motility. V rámci předoperační edukace se doporučuje pacienta 

informovat o pooperační bolesti a možnostech jejího farmakologického ovlivnění. 

Hlavně u starších dětí má tato průprava pozitivní psychologický vliv (National Health 

and Medical Research Council 2005 in Pryor, Prasad, 2010, s. 398-402). 

Hodnocení bolesti je obtížné, neboť jde o subjektivní vjem (Dodson in Pryor, 

Prasad, 2010, s. 402). Je však důležité zjišťovat intenzitu bolesti i několikrát za den, 

protože pooperační bolest je bolestí akutní a měla by se tedy zmírňovat. Lze využít 
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několika metod hodnocení- číselné, slovní popis, dotazníky bolesti či vizuální škály 

(Obrázek č. 3). 

Dítě pod 4 roky nám sdělí, že ho něco bolí, ale neumí ještě popsat intenzitu 

bolesti. U staršich dětí 4 let již intenzitu zjišťujeme pomocí metody 4 karet (Hester 

Poker Chip Pain Assessment Toool). Každá karta znamená díl bolesti a dítě si bere 

počet karet, který jeho bolsti odpovídá. Nad 5 let lze použít škálu výrazu obličeje a děti 

školního věku jsou schopné popsat intenzitu- žádná, malá, střední, velká, největší  

i na stupnici 0-10 (vizuální analogová škála). Nakonec adolescenti bolest vyjadřují 

slovy nebo číslem. Dítě, které nemluví nebo je intubované se hodnotí podle 

změn celkové aktivity. Pro novorozence a kojence se používá COMFORT Scale 

(Ambuel et al., 1992) hodnotící komfort ventilovaných dětí 0-18 let a pooperační bolest 

(Fendrychová et al., 2005, 101- 104). 

Abnormální aference v důsledku lokálně vzniklého patologického stavu vede 

k adaptačním změnám, které jsou součástí předprogramovaného autoregulačního 

procesu. Cíl je utlumit nocicepci a umožnit autoreparaci. Dochází k reflexním změnám 

ve svalové funkci (hypotonie, hypertonie). Aferentní zpracování nocicepce 

prostřednictvím předprogramovaných posturálních funkcí není vázaný pouze  

na segment, ale na celý motorický vzor, který zabezpečuje automatické držení polohy. 

Dochází k funkčnímu ovlivnění svalových souher, které polohu zajišťují. Segment je 

chráněn proti gravitaci změnou celého posturálního programu (Kolář, 1996, s. 154). 

Pro fyzioterapeuta je znalost intenzity bolesti velmi důležitý parametr vytvářející 

limity terapie. 

 

Jizva 

Měkké tkáně musí být volně protažitelné a vzájemně pohyblivé spolu se svaly  

a klouby. V každé vrstvě jizvy (kůže, podkoží, povrchové a hluboké fascie) se mohou 

tvořit patologické bariéry. Jizvy se v takovém případě nazývají aktivní a často jsou 

příčinou bolestivých funkčních změn pohybové soustavy. „Poněvadž odpory vznikající 

v měkkých částech nejsou tak velké, že by je svalstvo nemohlo překonat, pokládá  

se jejich působení za reflexní“ (Lewit, Olšanská, 2003, s. 130). Jizevnatá tkáň má také 

tendence k tuhnutí a stažení (vzniká biomechanický rozdíl mezi jizvou a zdravou tkání). 

Pacient může popisovat pálení, parestezie, svědění. Terapie jizvy je nutná již během 
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hospitalizace, aby byl pacient či rodič dostatečně edukován v péči o jizvu, která zajistí 

dobré zhojení a volnou posunlivost měkkých tkání ve všech vrstvách (Kolář et al., 2009, 

s. 249). 

 

Komplikace po operaci hrudních deformit 

Během operace dle Ravitche může dojít k poruše růstové ploténky  

a tím ukončení růstu hrudníku. Pozdním příznakem je asfyktická osteodystrofie. 

Operace Nussovou technikou může způsobit  pneumothorax, pericarditidu, 

dislokaci dlahy a infekce. Udává se velká bolestivost až několik týdnů po operaci. Není 

zde však riziko poškození růstových plotének, nedochází k resekci chrupavek a sternální 

osteotomii, tudíž je tato technika vhodná i pro děti v růstu. 

Williams a Crabbe (2003, s. 240) popisují případ, kdy došlo k poškození pravé 

srdeční síně během zavádění dlahy. Technika byla modifikována a operace je nyní 

monitorována thorakoskopicky nebo probíhá palpační kontrola pomocí incize v oblasti 

proc. xiphoideus. 

 

Mechanická ventilace 

Techniky ventilace jsou podobné u dětí i dospělých, avšak i zde se nachází 

rozdíly. Poškození plic mechanickou ventilací (VILI- ventilator-induced lung injury) je 

velmi diskutovaným tématem. Ukazuje se, že respirační selhání je do jisté míry 

ovlivněno způsobem plicní ventilace. VILI se popisuje jako barotrauma a volumtrauma 

a jsou rozdílné názory na to, který vliv je škodlivější. V obou případech dochází 

k nadměrnému rozpětí plic a to je příčinou poškození. 

Řízená ventilace se dělí na objemově řízenou (VCV- Volume Controlled 

Ventilation) a tlakově řízenou (PCV- Pressure Controlled Ventilation). Existuje jen 

málo studií u dětí porovnávajících tyto způsoby ventilace. Obvykle výběr režimu 

ventilace závisí na osobní zkušenosti, dostupné technice a onemocnění. Novou možností 

ventilace je tlakově řízená objemově kontrolovaná ventilace (PRVC- Pressure 

Regulated Volume Control Ventilation). Tento režim má přednastavený dechový objem 

v tlaku. Poskytuje nejnižší možný tlak se zpomaleným průtokem. Jakmile se stav zlepší, 

ventilátor automaticky vypne inspirační tlaky. Ačkoliv se zdá být tato technika plicní 

ventilace nejvýhodnější, potvrzující klinické studie u dětí chybí. Dalším typem je 
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vysoce frekvenční oscilační ventilátor (HFOV- High-frequency Oscillatory ventilation). 

Dosažení adekvátní ventilace je prostřednictvím dechových objemů, které jsou často 

nižší něž mrtvý prostor, ale s respirační rychlostí 60-3000 cyklů za minutu. Výhodou 

HFOV je, že pomocí relativně vysokého středního tlaku v dýchacích cestách se udržuje 

jejich průchodnost a to umožňuje aplikaci velmi nízkých dechových objemů. Tím  

se minimalizuje poškození plic vzniklé vysokými objemy a inspiračními tlaky. Proto je 

používán v neonatologii, u pacientů s ARDS nebo také pneumothoraxem (Fedora  

in Fendrychová, 2005, s. 256-265). 

Při mechanické ventilaci prochází vzduch endotracheální trubicí nebo 

tracheostomií, čímž je prakticky vyloučen kontakt vzduchu s horními cestami 

dýchacími a zbývající dýchací cesty již nemusí vzduch dostatečně zvlhčit a ohřát, což 

může vést ke zhuštění hlenu, destrukci epitelu dýchacích cest a atelektáze. U dospělých 

se využívají pasivní zvlhčovací filtry, avšak u dětí je nutný aktivní ohřev zvlhčeného 

vzduchu na přibližně 37°C v inspiračním okruhu ventilátoru.  

Dlouhodobá ventilace zvyšuje riziko nosokomiální pneumonie, poškození 

dýchacích cest a plic vlivem ventilátoru, fyziologickou závislost na sedativech a vyšší 

mortalitu (Pryor, Prasad, 2010, s. 320-321). 

 

Mimot ělní oběh 

Prouděním krve mimotělním oběhem (CPB- cardiopulmonary bypass) dochází 

ke změnám průtoku krve, stoupá tělesná teplota a dochází k mechanickému poškození. 

To je způsobeno kontaktem krevních elementů se stěnami přístroje, které nemají 

vlastnosti vlastního endotelu, filtrováním, kompresí a turbulencí. Tento proces může 

spustit kaskádu zánětlivých reakcí s pooperačními důsledky. Do jisté míry se tato reakce 

vyskytuje u všech pacientů, ale nejvíce patrná a nebezpečná je u novorozenců. Pacienti 

operovaní bez mimotělního oběhu vykazují lepší zachování plicních funkci a kratší 

dobu intubace v porovnání s použitím mimotělního oběhu (Arcêncio, 2008, s. 402). 

 

Muskuloskeletální poruchy 

Nejčastěji zmiňovanou pooperační komplikací je problematika pohybu pletence 

ramenního. Píše se o ni v souvislosti s posterolaterální thorakotomií, která vyžaduje 

porušení několika velkých svalů hrudníku a oddálení žeber. Tato technika vede k vážné 
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pooperační morbiditě- chronické bolesti, oslabené plicní funkci a omezené funkci 

ramenního kloubu. Wilson et al. zjistili, že u pacintů po VATS (video assisted thoracic 

surgery) je ramenní kloub v první týdnu stabilnější a až do třetího měsíce po operaci 

má větší rozsah pohybu proti pacientům s posterolaterální thorakotomii. Větší rozsah  

se týká hlavně zevní rotace při 90°abdukci a flexe. Avšak i po VATS dochází ke snížení 

rozsahu pohybu v porovnání s předoperačním vyšetřením. Landreneau et al. (in Wilson 

et al., s. 2003) však ve dvou studiích potvrdili, že se jedná pouze o krátkodobé 

dysfunkce, neboť po roce již nebyly nalezeny žádné podstatné funkční rozdíly.  

Vyšetření dysfunkce ramenního kloubu je také ztížena pooperační bolestí, která 

rozsah pohybu omezuje. Nejasné zůstává, do jaké míry je dysfunkce dána porušením 

svalů a jak velkou roli hraje oddálení žeber. Velký význam pro minimalizaci pooperační 

dysfunkce ramenního kloubu má zachování m. latissimus dorsi (Wilson et al., 2003,  

s. 390-395). 

Operační zásah na m. serratus anterior vede k zvýšené bolesti articulationes 

sternocostales a costovertebrales, která je způsobena kloubní dislokací (Findik et al., 

724, s. 2008). 

Bal et al. (in Lawal et al., s. 2009) provedli studii na 49 dětech  

po kardiochirurgické thorakotomii. Pooperačně se vyskytovala asymetrie hrudníku 

(14%), asymetrie prsních bradavek (63%), hrudní deformity (18%), skolióza (31%, 

Lawal et al uvádí 54%), scapula alata, dysfunkce ramenního pletence a hypotrofie  

m. pectoralis major (Lawal et al., 2009, s. 224-8). 

 

Respirační funkce 

Charakteristickou abnormalitou po rozsáhlé operaci je omezení projevující  

se změnami ve VC a FRC (Wahba in Pryor, Prasad, 2010, s. 404). VC může klesnout až 

o 40% předoperačních hodnot a FRC může postupně klesnout až  

o 70% původní hodnoty během 24 hodin po operaci. Tyto změny přetrvávají 5-10 dní 

(Craig in Pryor, Prasad, 2010, s. 404). Snížení hodnot FRC ovlivňuje více faktorů. 

Velký vliv má poloha těla, protože vleže na zádech obsah břišní dutiny posune bránici 

kraniálně. Dalším důvodem je CC, který je definován objemem plic, při kterém  

se periferní dýchací cesty zavírají. Důsledkem je omezená compliance, změny  

ve ventilaci-perfuzi, arteriální hypoxemie a atelektáza z absorbce  plynu v uzavřených 
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dýchacích cestách. Pooperační hypoxémie (saturace po 90%)  je nevyhnutelná a stejně 

jako snížení FRC je nejnižší první a druhý den po operaci. Proto se rutinně zajišťuje 

v prvních dnech dodávka kyslíku. 

 

Mukociliární clearance 

Tato hlavní funkce epitelu dýchacích cest je omezena v důsledku anestezie, 

intubace, umělé plicní ventilace, atelektázy či zvýšené viskozity hlenu. 

 

Pneumonie 

Souvisí s dobou trvání umělé plicní ventilace (Hulzebos et al., 2006, s. 1856). 

V diferenciální diagnostice je nutné pamatovat na plicní embolii, neboť příznaky 

mohou být podobné. Patří k nim bolest na hrudi, středně těžká až těžká hypoxémie, 

tachypnoe, dušnost, suchý kašel a horečka. Fyzioterapie je indikována pouze při 

nadměrném vzniku bronchiálního sekretu (Pryor, Prasad, 2010, s. 407). 

 

Paréze bránice 

Unilaterální paréza n.phrenicus inervující bránici je známá komplikace dětské 

kardiochirurgie vznikající termickým či mechanickým poškozením. Incidence je 2%  

a vyšší u složitých operací v raném věku. Použitím přímé perkutánní stimulace před  

a po operaci však byla prokázána incidence až 10%. 

Horizontální poloha žeber a oslabené mm. intercostales ještě více zhoršují 

paradoxní pohyb bránice, což je dáno vyvíjejícím se hrudníkem, který po narození 

k ventilaci nejvíce využívá bránici. Děti od 2 let však již poškození bránice tolerují 

dobře  

Bilaterální paréza bránice je vzácná a způsobuje thorakoabdominální 

asynchronii. 

Dřívější studie doporučovaly použití tracheostomie, ale nyní se upřednostňuje 

translaryngeální intubace  (nasotracheální intubace) (Dagan et al., 2006, s. 1222-1225). 

Plikace je metoda urychlující odpojení od mechanické ventilace. Jedná  

se o posterolaterální thorakotomii vedenou v oblasti 7. či 8. mezižebří. Bránice se bez 

řezu zřasí pomocí stehů v AP či laterálním směru. Cílem je zmenšit kompresi plic, 

zlepšit práci mm. intercostales a perithorakálních svalů a stabilizovat mediastinum.  
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Dle Ribet et Linder (1992, s. 357-360) spontánní návrat bránice do původní polohy  

a funkce u neoperovaných dětí nenastane. 

Pacient může mít slabý kašel z nedostatečného inspiria nebo slabost exspiračních 

svalů a s tím spojené snížení exspiračního airflow. Slabý kašel nakonec vede k poruše 

hygieny dýchacích cest. K diagnostice jednostranné parézy bránice se používá rtg plic, 

kde paretická strana je posunuta víc kraniálně. Z plicních objemů má paréza bránice 

největší vliv na VC, která je snížena i ve stoji a při lehu na záda může poklesnout až  

o více než 50% ( u zdravých je pokles o méně než 10%) (Pryor, Prasad, 2010,  

s. 243-244). Kraniální posun bránice a posun mediastina na nepoškozenou stranu  

u unilaterální parézy vede také ke snížení FRC, kolapsu alveol a vzniku atelektázy 

(Dagan, 2006, s. 1225). Schoenfeld et al. (in Dagan, 2006, s. 1225) došli k závěru, že  

u bilaterální parézy nemá plikace žádný vliv na funkci bránice, protože dle studie 

nedošlo ke změně intraabdominálních ani intrathorakálních tlaků před a po operaci. 

Doporučují ji tedy pouze u parézy unilaterální. 

 

Paradoxní dýchání 

Tento fenomén lze rozdělit na paradoxní pohyb hrudního koše a abdominální 

stěny. První jev vzniká u dětí, které ještě nemají vyvinutou adekvátní svalovou podporu 

hrudního koše, tudíž při inspiriu vlivem rostoucího negativního pleurálního tlaku 

dochází ke kolapsu hrudníku, vpadávání interkostálních prostor a vyklenutí břišní stěny. 

Tento jev je obvyklý u poškození periferních nervů svalů hrudníku a u dětí v dechové 

tísni (respiratory distress). Abdominální paradox, při němž naopak dochází během 

inspiria ke vtahování břišní stěny a vyklenutí hrudního koše, je pozorovatelný  

u bilaterální parézy bránice či respiračního selhání. Dřive byl tento fenomén 

indikátorem oslabení bránice, ale Tobin et al. dokázali, že oslabení bránice není jediným 

předpokladem pro vznik tohoto jevu (Clanton, Diaz, 1995, s. 65-66). 
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4 TERAPIE 

4.1 Časová období fyzioterapie 

4.1.1 Předopera ční fyzioterapie 

Hulzebos et al. (2006, s. 1855) provedli první randomizovanou klinickou studii 

potvrzující snížení plicních pooperačních komplikací vlivem předoperační fyzioterapie 

u dospělých pacientů, kteří podstoupili bypass a. coronaria. Riziko plicních komplikací 

se snížilo až o 50%. Terapie se soustředila především na trénink inspiračních svalů. 

Castillo a Haas potvrdili, že předoperační a pooperační fyzioterapie snižuje počet 

pacientů s atelektázou, ale významně neovlivňuje počet pacientů s plicními 

komplikacemi způsobené infekcí (Castillo, Haas in Hulzebos et al., 2006, s. 1856). 

Studie hodnotící efekt předoperační terapie jsou limitovány počtem setkání  

s fyzioterapeutem před výkonem. Není totiž možné dítě hospitalizovat dříve kvůli riziku 

infekce. Fagevik et al. a Leguisamo et al. však potvrdili dobré výsledky i s nízkým 

počtem terapií (Felcar et al., 2008, s. 387). 

S vyjímkou akutního příjmu je tedy žádoucí, aby lékař indikoval respirační 

fyzioterapii ještě před operací. Fyzioterapeut by měl vysvětlit pooperační terapii tak, 

aby ho dítě pochopilo a nebylo zatíženo množstvím informací, které zvyšují stres  

a úzkost. Je důležité, aby si rodiče uvědomili potřebu pooperační fyzioterapie a stali  

se aktivními účastníky při terapii (Smolíková, Máček, 2006, s. 129). 

Do předoperační fáze patří  

• Anamnéza  

• Kineziologický rozbor  

Vyšetřením je možné zhodnotit pooperační rizika a v případě potřeby zahájit 

předoperační fyzioterapii. Jejím cílem je v závislosti na věku dítěte 

o U kojenců a batolat naučit rodiče principy kontaktní stimulující 

fyzioterapie (CSP), která je podstatou respiračního handlingu 

(RH) (Smolíková, Máček, 2010, s. 132). 
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o U dětí od 3 let nácvik správného dýchání, expektoračních technik, 

dýchání pomocí inspiračních a exspiračních trenažérů 

(Smolíková, Máček, 2010, s. 115). 

4.1.2 Poopera ční fyzioterapie 

4.1.2.1 Jednotka intenzivní pé če 
Fyzioterapie je zahájena indikací lékařem co nejdříve po výkonu. Výběr metod 

je v kompetenci fyzioterapeuta, lékař pouze stanoví, co od terapie očekává. 

Dle aktuálního stavu pacienta se rozlišuje fyzioterapie u spolupracujících  

a nespolupracujících pacientů. U pacientů s umělou plicní ventilaci je důležité důkladné 

zhodnocení stavu před jakýmkoliv fyzioterapeutickým zásahem. Fyzioterapeut má 

přístup k dokumentaci pacienta. O aktuálním stavu ho informuje také ošetřující sestra čí 

lékař. Jsou- li k dispozici rentgenové snímky, jsou vhodné pro přesnou lokalizaci plicní 

poruchy a lze je porovnat s auskultačním nálezem. Je třeba dbát na bilanci tekutin, 

tepovou frekvenci, srdeční rytmus, krevní tlak, množství krevních destiček, krvácení, 

podávání inotropních látek, stupeň sedace. Vše výše uvedené rozhoduje o tom, jak by 

měla být terapie provedena (Pryor, Prasad, 2010, s. 364). Moderní ventilátory spojují 

sensory tlaku a průtoku a tak trvale monitorují a vypočítávají parametry dýchání  

a respirační mechaniky, z čehož lze hodnotit respirační funkce (MacNaughton & Evans 

in Pryor, Prasad, 2010, s. 364). Je tedy důležité, aby fyzioterapeuti tyto ventilátory znali, 

dokázali interpretovat získané údaje a vyvozovat z nich limitace terapie (Castle et al.  

in Pryor, Prasad, 2010, s. 364). Toto vybavení mimo jiné slouží jako objektivní zpětná 

vazba, která vypoví o efektu terapie a její toleranci pacientem. 

 

Techniky používané u nespolupracujících pacientů 

• Techniky měkkých tkání ( uvolnění fascií) 

• Vojtova metoda- reflexní otáčení I. a II. pozice (RO I, RO II)  

• Techniky kontaktního dýchání 

• Polohování a modifikované polohové drenáže (MPD) 

• Odstranění uvolněného sekretu- odsávání 
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Hlavní výhodou RFT je možnost použití u nespolupracujících pacientů, kteří 

jsou odkázáni zcela či částečně na invazivní či neinvazivní mechanickou ventilaci 

(Smolíková, Máček, 2006, s. 131). 

 

Techniky používané u spolupracujících pacientů 

• Techniky měkkých tkání (uvolnění fascií) 

• Vojtova metoda- reflexní otáčení I. a II. pozice (RO I, RO II) 

• Techniky kontaktního dýchání 

• Polohování a modifikované polohové drenáže (MPD) 

• Autogenní drenáž (AD), Modifikovaná autogenní drenáž (MAD) 

• Odstranění uvolněného sekretu- expektorace, huffing, odsávání 

• Aktivní cvičení-TEN 

• Dechová gymnastika 

• Vertikalizace- sed, stoj 

Systémy dýchání s pozitivním výdechovým tlakem (PEP) se v časné fázi terapie 

na JIP u dětí nevyužívají, neboť vyžadují značnou pacientovu soustředěnost  

a spolupráci (Clini, Ambrosino, 2004, s. 1099). 

4.1.2.2 Standardní odd ělení 
Pokračuje se v technikách používaných na JIP u spolupracujících pacientů  

a terapie se doplňuje o další techniky zaměřující se na další případné pooperační 

komplikace. Terapie se více zaměřuje na vertikalizaci, chůzi, cvičení na fyziomíčích. 

 

• Asistovaná autogenní drenáž (AAD) 

• Vojtova metoda- reflexní otáčení I. a II. pozice (RO I, RO II) 

• Vojtova metoda- reflexní plazení (RP)- poloha na břiše dle indikace 

lékaře 

• Respirační handling 

• Dechová gymnastika 

• Relaxace 

• Kondiční cvičení 

• Vertikalizace  
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• Reedukace držení těla 

• Terapie zaměřená na pooperační komplikace v oblasti ramenního 

pletence  

4.1.3 Fyzioterapie po ukon čení hospitalizace 

Pacient by měl v rámci doléčení absolvovat pobyt v lázních specializovaných  

na danou diagnózu. Všichni pacienti by však měli mít indikovanou další fyzioterapii 

ambulantní formou. V tomto období jsou klíčovými body fyzioterapie 

• Péče o jizvu 

• Relaxace 

• Zácvik a kontrola cviků, které doma cvičí rodič s dítětem 

• Prevence syndromu vadného držení těla (DNS) 

• Zvýšení tělesné kondice 

4.1.4 Délka cvi čební jednotky a frekvence 

Terapie by měla být indikována 1-4krát denně, na JIP 2-3krát. Preferuje se doba 

půl hodiny až hodinu před jídlem nebo hodinu a půl po jídle. Časové rozpětí by nemělo 

přesáhnout 30 minut se 3-6 minutami u každého cviku (Pryor, Prasad, 2010) 

Martinková (2000, s. 219) zdůrazňuje, že děti nejsou schopny tolerovat 

dlouhodobou terapii a obzvlášť po kardiochirurgickém výkonu. Je tedy třeba terapii 

rozložit do celého dne ve 2-3 hodinových intervalech a to i během noci se zabezpečením 

3-4 hodinového klidu. Není již však upřesněno, zda terapie v noci nemá být formou 

polohování. 

Máček, Vávra, Štefanová (1975, s. 217) uvádí, že po hrudních a plicních 

operacích se začíná s 10-15 minutovou délkou cvičební jednotky s přestávkami  

a frekvencí alespoň 4krát denně. Od 7. pooperačního dne se délka cvičení prodlouží  

na 15-20 minut při původní frekvenci. V kardiochirurgii se doporučuje cvičení 3-4krát 

denně po dobu 5-10 minut. V případě komplikací častěji a menší dobu. 

Přesná délka cvičební lekce by měla být individuální a měla by se vždy řídit 

aktuálním stavem dítěte a jeho reakcí na cvičení (Smolíková, Máček, 2010, s. 131). 

Relativní výjimkou je Vojtova metoda, u které je doporučená délka i frekvence 

v závislosti na věku dítěte. Jelikož se však v pooperační době nepoužívá pouze Vojtova 
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metoda, ale hlavně techniky RFT, není délka terapie dána věkem dítěte, ale pouze  

do aktivace plánované hybnosti. Především kvůli pláči, který může být v pooperačním 

období velmi nebezpečný.  

Ve všech technikách jsou zacvičeni rodiče, aby mohli terapii provádět během 

celého dne. K dispozici by pro ně měl být „manuál“ s obrázky a popisem cvičení 

vytvořený fyzioterapeutem (Balachandran, Shivbalan, Thangavelu, 2005, s. 563). 

4.2 Techniky respira ční fyzioterapie 

4.2.1 Hygiena horních cest dýchacích 

Ačkoliv se RFT zaměřuje na odstranění sekretu z dolních dýchacích cest,  

je  nutné věnovat pozornost také průchodnosti horních cest dýchacích. Snížená 

průchodnost a s tím spojená zvýšená dechová práce byla pozorována u pacientů 

s nasogastrickou sondou. Není- li volná průchodnost nosem většina dětí je schopna 

přejít na dýchání ústy, což je doprovázeno příznaky respirační destabilizace jako 

poklesem saturace krve kyslíkem (SpO2) a snížením dechové frekvence (Oberwaldner, 

2000, s. 199). „Tento způsob dýchání má negativní vliv na posturální funkce těla  

a velmi brzy se manifestuje jako syndrom vadného držení těla a jeho následky mohou 

přetrvávat až do dospělosti“ (Smolíková, Máček, 2010, s. 120). 

4.2.2  Nácvik správného dechového vzoru 

Vlivem pooperačních komplikací dochází ke změnám v dýchání, proto je nutné 

právě tímto nácvikem začít pooperační RFT jakmile je toho pacient schopen. 

Aby byl umožněn transport hlenu zesíleným výdechem či jeho modifikací,  

je nutné, aby se vzduch během inspiria dostal až za hlenové zátky. Tudíž se trénuje 

nejen exspirium, ale také inspirium a tím zvyšování plicního objemu. 

Novorozenci však kvůli poddajnému hrudnímu koši nedokáží dosáhnout 

vysokých hodnot plicního objemu, kolaterální ventilace není vyvinuta a tak tuto 

mechanickou nevýhodou kompenzují zvýšením FRC. Toho dosáhnou zkrácením 

exspiria, post-inspirační aktivitou bránice a laryngeálním zpomalením exspiria. Celý děj 

je velmi energeticky náročný. Pokud začne FRC klesat, dítě začne naříkat, aby obnovilo 

plicní objem. Aplikace kontinuálního pozitivního tlaku (CPAP- Continous Positive 
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Airway Pressure) pomáhá dítěti zvýšit průchodnost dýchacích cest a alveolární plnění 

(Oberwaldner, 2000, s. 198). 

Děti od 3 let se učí nádech nosem při zavřených ústech, který je volný, pomalý, 

bez síly. Následuje pauza. Výdech se nacvičuje herní formou pomalým fouknutím 

pootevřenými ústy. Délka exspiria se postupně zvětšuje. Poté je opět pauza (Smolíková, 

Máček, 2010, s. 121). Důležitá je také dobrá funkce glottis, což lze poznat podle 

tichého, lineárního a klidného exspiria. Uvolnit glottis lze přerušením dechu a lineárním 

"mručením" přes zavřená ústa. K lepší funkci glottis vede i opakované, krátké a pomalé 

inspirium (Mikula, 2003, s. 102).   

4.2.3  Odstran ění uvoln ěného sekretu 

Expektorace je velmi důležitou částí RFT, kterou je nutné dítě učit. Kašlání je 

pro dítě velmi bolestivé a tím dochází k jeho potlačování. Aktivní vyplivnutí sputa 

z dolních cest dýchacích je výsledkem modifikovaného dýchání. Často dochází 

k polykání sekretu, způsobující nechutenství až zvracení. Dítě je nutné učit, aby  

si fixovalo při expektoraci místo operačního vstupu ať již horní končetinou či kouskem 

molitanu (Máček, Vávra, Štefanová, 1975, s. 220). Tato fixace usnadňuje huffing  

i kontrolovaný kašel (Pryor, Prasad, 2010, s. 144). 

U kojenců a batolat uvolněný sekret odsává ošetřující sestra za spolupráce 

fyzioterapeuta. Odsávání se dělí dle vstupu na nasopharyngeální či oropharyngeální  

a endotracheální (Pryor, Prasad, 2010, s. 342). 

Otevřené odsávání u nestabilního dítěte zahájíme preoxygenaci zvýšením FiO2 

o 10-15%. Do tracheální kanyly se aplikuje fyziologický roztok (0,5ml u malých dětí,  

1-3ml u starších) a dítě se napojí zpět na UPV a chvíli dýchá. Fyziologický roztok 

zvlhčí sekret v kanyle. Dítě se odpojí a odsaje. Odsávání trvá 10-15 vteřin a ihned po 

odsávání se sníží koncentrace kyslíku na původní hodnotu. 

Uzavřené odsávání má stejný postup, ale nedochází k rozpojování ventilačního 

okruhu. Odsávací systém je v dýchacím okruhu, což lépe chrání před nosokomiální 

nákazou a také nedochází k poklesům tlaků v dýchacích cestách. 

Pokud je třeba, podává se analgosedace nebo relaxancia.. Maximální negativní 

tlak u novorozenců a kojenců je 60-90 cm H2O, dětí 90-110 cm H2O a adolescentů  

110-150 cm H2O (Kameníčková in Fendrychová, 2005, s. 265-270). 
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Nejdůležitější fází je směr zavedení sondičky do nosu a to kolmo do nosní dírky. 

Vždy je nutné sledovat odsávanou sekreci (množství, barvu, konzistenci) (Smolíková, 

Máček, 2010, s. 122). 

Odsávání z dolních dýchacích cest přes tracheostomii narušuje mechanickou 

rovnováhu mezi plícemi a hrudní stěnou s výsledným snížením plicního objemu. 

V menší míře má podobný účinek také pharyngeální odsávání u neintubovaných 

pacientů. U intubovaných dětí způsobuje vysoký negativní tlak během odsávání rozvoj 

atelektázy v horním plicním laloku. Dalšími nežádoucími účinky je hypoxémie, 

mechanické poškození epitelu, apnoe, bronchospasmus, pneumothorax či srdeční 

arytmie (Pryor, Prasad, 2010, s. 342). Dlouhé odsávání také snižuje plicní compliance. 

Nasopharyngeální odsávání se neprovádí pokud byl pacient v nedávné době extubován, 

protože by mohlo dojít k rozvoji lapryngospasmu (Pryor, Prasad, 2010, s. 343). 

Main et al. provedli studii, kde porovnávali efekt RFT a odsávání na respirační 

funkce u ventilovaných dětí. Vlivem RFT došlo ke zlepšení dechového objemu, 

compliance (Crs), snížení rezistance (Rrs) a změnám v krevních plynech (přechodně 

mírná metabolická acidóza a pokles SaO2 ). V důsledku samotného odsávání však 

nedošlo ke změně žádného z parametrů (Main, Castle, Newham, 2004, s. 1149). 

4.2.4 Hygiena dolních cest dýchacích 

• Autogenní drenáž 

• PEP systém dýchání 

• Oscilující PEP systém dýchání- pokud nejsou pacienti schopni efektivně 

provést huffing či expektoraci, využívá se oscilujícího efektu Flutteru 

nebo Acapelly (McCarren & Alison in Pryor, Prasad, 2010, s. 145). 

• Aktivní cyklus dechových technik 

• Dechové trenažéry 

• Respirační handling- kontaktní dýchání, modifikovaná autogenní drenáž, 

asistovaná autogenní drenáž 

4.2.5 Inhalace 

Pro vyšší efekt RFT se před terapií aplikuje nepřetržitá forma inhalace 

mukolytik (Smolíková, Máček, 2010, s. 117). Cavenaghi et al popisují úspěchy 
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spojením RFT s inhalací roztoku 0,6-0,9% NaCl (Cavenaghi et al., 2009, s. 399). 

Používá se také inhalace s Vincentkou, kde se využívá jodidu draselného a jeho vlivu na 

podporu ciliární aktivity a expektorace. Jod zároveň desinfikuje  

a zlepšuje vaskularizaci bronchiální sliznice. Během inhalace je vhodná posturální 

korekce, také je možné střídat dýchání spontánní, volní, cvičební a relaxační  

a to v různých polohách (Mikula, 2003, s. 107). 

Aplikace fyziologického roztoku ( saline instillation) 

Nakápávání fyziologického roztoku do trachey ventilovaných pacientů pro 

snadnější uvolnění sekretu a lepší následné odsávání. Některé studie tvrdí, že jde  

o techniku neúčinnou až škodlivou ( McKelvie, 1998; Ridling et al., 2003). Zatímco jiní 

autoři ji doporučují i u kojenců (Shorten et al. 1991; Pryor, Prasad 2010). 

4.2.6 Polohování 

Léčebná technika využívající různých poloh těla k ovlivnění poměru ventilace-

perfuze, plicního objemu, mukociliární clearance s cílem minimalizovat dechovou práci 

(Clini, Ambrosino, 2004, s. 1098). V závislosti na lokalizaci plicní poruchy se během 

polohování využívá gravitační síla a fyziologie kardiorespiračního systému.  

U pediatrických pacientů se nachází obrácený vzor ventilace v poloze na boku 

v porovnání s dospělými. Vliv má také menší velikost orgánů  a tedy snížený efekt váhy 

plicní tkáně. Spodní plíce je u dospělých lépe ventilována. U dětí je ventilace přiléhající 

plíce snížena z důvodu velké poddajnosti hrudní stěny, která stlačí přilehlou plíci. 

Obsah břišní dutiny nevytváří svou nízkou váhou dostatečné předpětí bránice, které by 

zlepšovalo její kontraktilitu. Při poloze na boku je účinek na obě části bránice u dětí 

podobný z důvodu menší a užší břišní dutiny. Nakonec také mediastinum brání inspiriu 

do spodní plíce. Tento dětský vzor ventilace se postupně mění na vzor dospělého během 

druhé dekády života. Pryor (2010, s.334) uvádí věk kolem 10 let. Perfuze se neliší od 

dospělého a je tedy vždy vyšší na straně přilehlé k podložce. Vzniká tak pediatrické 

dilema, je-li požadavek na adekvátní poměr ventilace- perfuze u unilaterálního 

poškození plic. Bude-li zdravá plíce svrchní, zlepší se ventilace avšak zároveň klesne 

perfuze. Menší velikost pacienta pravděpodobně drží tento distribuční gradient 

v přijatelných rozmezích. Heaf et al. (in Oberwaldner, 2000, s. 199) tento názor doplnili 

studií ukazující, že pokud je zdravá plíce svrchní, dochází u dospělých ke zhoršené 
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výměně plynů, u dětí však naopak dochází ke zlepšení. Tento princip ventilace v poloze 

na boku je výhodný při mobilizaci a transport sekretu. Jestliže bude u dítěte unilaterální 

poškození na svrchní straně, bude mít tato plíce větší dechové exkurze a distenzi 

plicního parenchymu s lepší průchodností dýchacích cest. 

Poloha vsedě nebo vleže facilituje drenáž horních segmentů plic, k drenáží 

středních a dolních segmentů stále ještě zahraniční literatura doporučuje elevaci dolní 

části postýlky o 35-45cm (Balachandran, Shivbalan, Thangavelu, 2005, s. 560). 

Je nutné zmínit, že tato technika již nemá být na žádných pracovištích 

prováděna. Australská studie s 20 dětmi s cystickou fibrózou (CF), které byly léčeny 

touto technikou, zaznamenala nárůst gastroesophageálního refluxu (GER). Poté  

se posturální drenáž modifikovala, pozice hlavou dolů se z terapie odstranily a 5letá 

studie s CF prokázala snížení výskytu GER (McIlwaine, 2006, s. 220). Poloha hlavou 

dolů takké zvyšuje nitrolební tlak, což je nežádoucí především u předčasně narozených 

dětí, kde roste riziko periventrikulárního krvácení. Také bránice se vlivem tlaku břišní 

dutiny dostává do mechanicky nevýhodného postavení. 

Vliv polohy na ventilaci a perfuzi se využívá především v rehabilitačním 

ošetřovatelství během polohování a ve fyzioterapii při modifikovaných polohových 

drenážích. Polohování na JIP u nespolupracujících pacientů je současně orientačním 

vyšetřením, kdy pasivně orientačně vyšetřujeme svalový tonus a kloubní rozsahy 

pacienta. Polohování každé 2-3 hodiny je tedy důležité nejen z hlediska prevence 

vzniku dekubitů. 

4.2.7 Respira ční fyzioterapie novorozenc ů, kojenc ů a batolat 

Jak již bylo zmíněno, klinických studií tykajících se efektu RFT  

po chirurgických výkonech na hrudníku bylo zatím provedeno velmi málo. Zcela chybí 

studie týkající fyzioterapie u novorozenců, kojenců a batolat. 

„Cesta k uplatnění fyzioterapie u nejmladších pacientů byla velmi obtížná.  

U kojenců je poměrně obtížné vytvořit ověřené studie, odpovídající požadavkům 

Evidence Based Medicine (EBM). Až v posledních dvou dekádách se objevují 

publikace, které svou validitou můžeme považovat za empirické, ale objektivně ověřené 

narativní studie fyzioterapie novorozenců a kojenců“ (Smolíková, Máček, 2010, s. 129). 

Provedené studie však většinou hodnotí efekt RFT u dětí s jinou základní diagnózou  
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4.2.7.1 Kontaktní dýchání 
Podstatou je taktilní a proprioceptivní stimulace pomocí rukou fyzioterapeuta 

vyvolávající reflexní dechovou odpověď projevující se změnou rytmu a hloubky 

dýchání. Využití nalézá kontaktní dýchání především u dětí s přechodnou či trvalou 

hyperprodukcí bronchiálního sekretu a stíženým dýcháním. K této manuální stimulaci 

dechových pohybů se využívají  

• Manuální kontakty a uchopení 

Fyzioterapeut rukou následuje dechové pohyby a zároveň brání nežadoucí 

dechové motorice 

• Manuální manévry  

Jedná se o jemné zpevnění hrudního koše a tím větší facilitaci dýchání. Nesmí jít 

o stlačení! Mezi tyto manévry patří také vibrace, které korigují dechové pohyby  

a stimulují aktivitu břišní oblasti k prodloužení exspiria a exspirační pauzu. Mají také 

vliv na exspirační a inspirační airflow uvnitř dýchacích cest. 

4.2.7.2 Modifikované polohové  drenáže (MPD) 
Využívají kontaktní dýchání a v horizontální poloze na zádech, na břichu,  

na bocích. O vlivu polohy těla dítěte na jeho ventilaci a perfuzi se více pojednává v části 

polohování. Během této techniky je nutná dobrá spolupráce mezi fyzioterapeutem  

a sestrou, která průběžně a poté na konci odsává bronchiální sekret. Tato technika 

umožňuje 24 hodinovou terapii a je realizována sestrou v rámci rehabilitačního 

ošetřovatelství. Jedná se o zásady manuálních kontaktů, manipulace s dítětem, 

polohování, odsávání a neustálého kontrolování především pozice hlavy. Právě tato 

pozice je klíčovým bodem ke stimulaci či inhibici dýchání (Smolíková, Máček, 2010,  

s. 131). 

4.2.7.3 Asistovaná autogenní drenáž (AAD) 
Fyzioterapeut sedí s dítětem ve vertikální poloze na fyziomíčí, houpe se  

a aplikuje vibrační manuální kontakt na hrudník během exspiria. 

4.2.7.4 Kontaktní stimulující fyzioterapie (CSP)  
Technika spojuje prvky dechové a pohybové terapie prostřednictvím reflexně 

vybavitelných motorických vzorů dítěte. CSP využívá poznatků neurofyziologické 
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facilitace dýchání dle Bethune, vývojové kineziologie a teorie svalových souher během 

reflexní lokomoce dle Vojty. 

CSP aplikují rodiče během celého dne. Cvičení obsahuje manuální stimulaci 

z reflexně aktivních zón těla, které jsou sice krátkodobé, ale často se opakující. 

Odpovědí jsou okamžité změny v dechovém i posturálním chování dítěte. Zatížení 

dítěte touto technikou je vhodné zpočátku sledovat pomocí pulzního oxymetru  

a dle hodnot dechové frekvence. 

4.2.7.5 Respira ční handling (RH) 
Uplatnění principů RFT na neurovývojovém podkladě v rámci 24 hodinové péče 

o dítě. 

„ Akutní respirační ataka stejně jako chronický průběh onemocnění vždy 

znamenají vybočení z fyziologické dynamiky motorického vývoje dítěte a jeho 

zpomalení. Jsou také příčinou nežadoucích dechových pohybů nejen hrudníku, 

 ale celého těla.“ (Smolíková, Máček, 2010, s. 134). 

Svaly účastnící se dechových pohybů zároveň zajišťují posturálně-lokomoční 

funkci. Vzrostou-li však nároky na dechovou práci, má primární význam zajištění 

dýchání jako vitální funkce a posturálně-lokomoční funkce tak začne vykazovat 

odchylky od fyziologické motoriky. RH tak individuálně během celého dne využívá 

CSP, kontaktní dýchání, MAD či AAD. Nedílnou součástí jsou zásady polohování  

a manipulace s dítětem. Často bývají vkládány také relaxační masáže a odpočinkové 

hlazení.(Smolíková, Máček, 2010, s. 139) 

Je třeba zmínit a pamatovat, že pláč je kontraindikací dalšího cvičení.     

4.3 Další možnosti fyzioterapie 

4.3.1 Techniky m ěkkých tkání 

Zaměřují se především na protažení fascií hrudníku. Tyto vazivové struktury 

zároveň obsahují kontraktilní buňky (myofibroblasty) inervované vlákny vegetativního 

nervstva. Nociceptivní aferentace prostřednitvím sympatiku způsobuje zvýšení tonu  

i tahu fascií, což vede k jejich retrakci. Snížená mobilita fascií reflexně či přímým 

mechanickým působením omezuje pohyb. Protažení se provádí s nádechem do předpětí 

a poté se s výdechem využívá fenoménu tání. Nejčastějším místem terapie je laterální 
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strana hrudníku a směr latero-mediální. Výhodou je možnost autoterapie prováděné 

2krát denně. Při bolesti ramene a lopatky se provádí protažení směrem kraniálním. 

Nutné je vždy fixovat jizvu, aby nedocházelo k tahu a poruše hojení (Lewit, 2003, s. 

217). 

4.3.2 Terapie jizvy 

„U jizev v oblasti hrudníku je nutná obnova posunlivosti proti periostu  

na žebrech, především v oblasti angulus costae a na sternu v blízkosti sternokostálního 

skloubení“ (Lewit, Olšanská,2003, s. 131). 

o Již v časném stadiu hojení je možné použít měkké techniky v okolí jizvy. 

Tyto techniky se dělají nasucho 

o Mezi palcem a ukazovákem obou rukou vytvořit řasu, která se tvaruje  

do písmene C 

o Palce položit po stranách jizvy a tlakem proti sobě vytvářet písmeno S 

o Po obvodu jizvy kroužky vždy směrem k jizvě, aby nedocházelo k jejímu 

otvírání. Nejprve jednostranně a poté oboustranně 

o Jakmile je jizva bez stehů, začíná se s přímou masáží jizvy. Doporučuje 

se použití vazelíny či speciálních přípravků  

o Od středu jizvy se palci pohybuje k okrajům 

o V průběhu celé jizvy vždy zatlačit do hloubky a pustit (ischemická 

komprese) 

o V případě potřeby je možné po kompresi ještě zakroužit a to především  

na koncích jizvy. Právě zde je u velkých jizev nejčastěji aktivita 

o Nakonec se provádí terapie vzájemné posunlivosti všech vrstev, kterými 

jizva prochází. Vždy je nutné postupovat od vrchních vrstev postupně  

do hloubky 

o Terapie se provádí 1-2krát denně, každý hmat 6krát. 

o Používá se také horká role podle Brȕggera 

o Z fyzikální terapie je možné využít:  

-fototerapie (laser, biolampa)  

-elektroléčba (TENS proudy, iontoforéza)  

-magnetoterapie 
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V rámci pooperační ambulantní fyzioterapie je vhodné mít součástí 

dokumentace hodnocení jizev (Obrázek 1). 

(Capko, 1998; Javůrek, 2005; Lewit, 2003, s. 217; Sojková, 2006, s. 23) 

 

Obrázek 1. Hodnocení jizev- Vancouver Scar Scale (Sojková, 2006, s. 15) 
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4.3.3 Poopera ční komplikace v oblasti pletence ramenního 

Snížený rozsah pohybu je dán místem operačního vstupu. Dojde-li během 

operace k porušení m. pestoralis major, m. serratus anterior či m. latissimus dorsi, 

důsledkem je porucha funkce pletence ramenního. Dalším častým jevem, hlavně  

v přítomnosti hrudních drenáží, je omezená hybnost vlivem antalgické reakce. Operační 

vstup v oblasti hrudníku reflexně zvýší tonus svalů pletence ramenního za účelem 

minimalizovat pohyby a tím minimalizovat nociceptivní aferentaci. Pokud není 

zahájena terapie již na JIP, dochází k poruše scapulohumerálního rytmu, elevaci 

ramene, snížení fyziologických rozsahů v kloubu a svalovému oslabení. Pryor, Prasad 

(2010, s. 190) zdůrazňují začít s pohybem do bolesti co nejdříve po operaci, aby nedošlo 

ke vzniku syndromu zmrzlého ramene. Provádí se mobilizace scapuly vleže na boku. 

Máček, Vávra, Štefanová (1975, s. 222) doporučují mobilizaci akromioclaviculárního 

skloubení.   

Možnosti ovlivnění 

• Techniky měkkých tkání- protažení fascií, postizometrická relaxace 

(PIR) 

• Centrace a aproximace ramenního kloubu 

• Trakce glenohumerálního kloubu, mobilizace 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

• Agisticko-excentrická kontrakce (AEK) 

• Cvičení v uzavřeném a otevřeném kinematickém řetězci 

• Fyzikální terapie 
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4.3.4 Syndrom vadného držení t ěla 

Problematika hrudní chirurgie z pohledu vývojové kineziologie tkví především 

v zásahu do posturálně-lokomočních svalových souher, které jsou narušeny operačním 

vstupem a časným uplatňováním náhradních motorických vzorů progredujících  

až do syndromu vadného držení těla. Je tedy nutné zaměřit terapii i na tuto,  

v zahraniční literatuře opomíjenou, pooperační komplikaci. 

 

V závislosti na operačním vstupu vzniká chrakteristické antalgické držení těla 

Mediální sternotomie- prohloubená Cp lordóza, elevace a protrakce ramen, 

zvýšená Thp kyfóza, prohloubená Lp lordóza a omezená flexe, abdukce v pletenci 

ramenním. 

Posterolaterální thorakotomie- omezená hybnost v pletenci ramenním  

a omezené rozvíjení hrudníku na straně operačního vstupu, hypertonus horní části  

m. trapezius, m. pectoralis major, mm. intercostales (Martinková, 2000, s.). 

 

o Terapie dětí do 3 let probíhá formou Vojtovy metody či kontaktní 

stimulující fyzioterapie. V této problematice nachází uplatnění také 

respirační handling a Bobath koncept. 

o Starší děti je vhodné zapojit do terapie hlavně aktivním cvičením 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Metodika fyzioterapeutického vyšet ření 

Hodnoty monitorace 

Saturace krve kyslíkem (SpO2),  krevní tlak (TK), tepová frekvence (TF), dechová 

frekvence (DF), EKG křivka 

Stav vědomí a chování 

Stav změněného vědomí může být následkem analgezie, ale také v důsledku hypoxie. 

To může být doprovázeno neschopností jíst či plakat. Naopak také podrážděnost  

a neklid může svědčit o stavu hypoxie (Pryor, Prasad, 2010, s. 336). 

Subjektivní hodnocení 

Bolest 

• Hlava 

• Cp, Thp, Lp 

• Ramenní pletenec 

Poruchy čití horní končetiny- parestézie 

Lokalizace bolesti se zaznamená do formuláře s mapou těla (Obrázek 2). Intenzitu 

bolesti zaznamenáme do některé z níže uvedených hodnotících škál. ( Obr.) 

Obrázek 2. Body chart- mapa těla pro zápis lokalizace bolesti 

(http://www.pt.ahs.chula.ac.th/tesamap_pa2.gif) 
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Obrázek 3. Škály hodnotící intenzitu bolesti 

(http://www.merckmanuals.com/media/professional/figures/MMPE_16NEU_209_01_e

ps.gif) 

 

Vyšetření měkkých tkání hrudníku a zad 

Svalový tonus 

Projev dechové motoriky 

• Mechanika dýchání v jednotlivých sektorech vleže na zádech i na břiše, vsedě, 

ve stoji 

• Synkinéza v oblasti ramenního pletence  

• Expanze hrudníku- pacient maximálně vydechne, přiložíme ruce 

posterolaterálně k bazi plic, palce se dotýkají v místě obratle. Pacient se nyní 

pomalu nadechne. Sledujeme, zda se hrudník rozšiřuje symetricky a o kolik  

se oddálí palce od sebe. 3-5cm se považuje za normální hodnotu. Podobně lze 

 



Bakalářská práce  Problematika hrudní chirurgie v pediatrii 
z pohledu respirační fyzioterapie 

59 
 

měřit pohyby při bazi plic také anteriorně. Orientační stranové zhodnocení je 

možné také anteriorně v oblasti apikální (Pryor, 2010, s. 13). 

• Dechová amplituda- dynamický obvod hrudníku se měří v rovině xifosternální, 

pod dolními úhly lopatek, maximální exspirium odečteme  

od maximálního inspiria. 

Statické vyšetření- Podle možnosti vertikalizace pacienta- vsedě, ve stoji, chůze 

Je třeba se zaměřit na 

• Vzájemné postavení pánve, Lp, Thp, Cp 

• Bod maximálního zakřiveni v každém segmentu 

• Zda je postavení páteře fixní či je možnost korekce 

• Pozice scapuly a umístění hlavice humeru v kloubní jamce 

• Pozice krku a hlavy a vzájemné postavení s trupem a pánví 

• Antropometrie, goniometrie 

Dynamické vyšetření- chůze, pohyblivost pátěře 

Psychomotorický vývoj 

Posturální stabilizace 

brániční test, test nitrobřišního tlaku, test flexe v kyčli 
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5.2 Metodika poopera ční fyzioterapie 

Nelze stanovit pevně danou metodiku pooperační fyzioterapie pro všechny 

pacienty, kteří podstoupili chirurgický výkon v oblasti hrudníku. Základní rozdělení je 

podle věku a možnosti spolupráce. I přesto nelze vypracovat přesné cvičební jednotky 

v jednotlivých dnech hospitalizace, protože se aktuální stav dítěte neustále mění a tomu 

je nutné přizpůsobit také průběh fyzioterapie. Orientační návrh terapie obsahuje 

specifika cvičební jednotky v závislosti na operační technice. Současně poukazuje také 

na specifika práce s pediatrickými pacienty (Máček, Vávra, Štefanová, 1976, s. 225). 

5.2.1 Fyzioterapie d ětí do 3 let 

Nové postupy fyzioterapie aktivně vtahují dítě do léčebného procesu již od 

útlého věku (Smolíková, Máček, 2006, s. 179). Práce s touto věkovou skupinou může 

být pro fyzioterapeuta náročná, protože se jedná především o instruktáž rodiče. Naučí-li 

se rodič techniky používané během cvičební jednotky, může s dítětem cvičit v průběhu 

celého dne. Po zácviku je již fyzioterapie spíše konzultací, kontrolou a korekcí cvičení. 

Volba fyzioterapeutického postupu se určuje podle psychomotorického vývoje dítěte.  

Na JIP se během prvních dní po operaci používají techniky měkkých tkání, 

kontaktní dýchání a Vojtova metoda (RO I, RO II). Nedílnou součástí je také 

polohování. Dítě při RFT nesmí plakat nebo být neklidné či mrzuté (Smolíková, Máček, 

2006, s. 180-184). 

Na standardním oddělení se pro cvičení pacientů do 2 let využívá především 

respirační handling (RH) v rámci 24 hodinové péče. V metodě jsou instruováni rodiče  

i zdravotní sestra. Cvičební jednotka kombinuje především RH s kontaktním dýcháním, 

modifikovanou autogenní drenáží (MAD) a reflexně vyvolaným dýcháním. Velmi 

důležité je sledovat monitoraci a edukovat v tom také rodiče, kteří cvičí v nepřítomnosti 

fyzioterapeuta (Smolíková, Máček, 2006, s. 197). 

Důležité je také naučit rodiče, aby poznali, že s dítětem cvičí správně. U RH jsou 

rodiče schopni palpačně i akusticky rozlišit, zda projev dechové motoriky je žádoucí. 

Také projevy motorického neklidu značí, že dítě je již unavené. (Smolíková, Máček, 

2010, s.133-137). U reflexní lokomoce dle Vojty ukazujeme prvky z plánované 

hybnosti, které by rodiče měli při cvičení rozeznat. 
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Navazuje aktivní cvičení ve vývojových řadách v závislosti na věku 

dítěte. Využívá se Bobath koncept, aktivní pohyb vedený za hračkou, otáčení, lezení, 

nácvik šikmého sedu nebo vertikalizace do stoje (Máček, Vávra, Štefanová, 1975, s.).  

5.2.2 Fyzioterapie d ětí od 3 let 

1.-2. den 

Dítě naučíme fixaci jizvy při expektoraci. Přitiskne si paži flektovanou v lokti 

k polovině hrudníku, kde byl operační vstup, předloktí a dlaň přes prsa. Terapii 

začínáme technikami měkkých tkání, především fasciemi hrudníku a masáží 

mezižeberních prostor. Zároveň dítě ujišťujeme, že je po operaci všechno v pořádku. 

Snažíme se zbavit dítě strachu a motivovat ho ke cvičení, které přinese úlevu od bolesti. 

Nácvik dechového vzoru začíná klidným dýcháním- inspirium nosem, preexspirační 

pauza, exspirium ústy, preinspirační pauza. Zároveň učíme uvolňovat břišní stěnu 

během inspiria. Autogenní drenáž učíme pacienty, kteří mají zvýšenou bronchiální 

sekreci a zároveň potlačují kašel kvůli bolesti operačního vstupu.  

Postup: pomalé inspirium nosem → pauza → pomalé a dlouhé, svalově 

podpořené, aktivní exspirium pootevřenými ústy. 

Jakmile pacient zvládá dechový vzor, můžeme pokračovat s kontaktním 

dýcháním, kdy jsou ruce fyzioterapeuta přikládány na hrudník pod claviculy, diágonálně 

či laterálně a tak zvýšují principem taktilní proprioceptivní stimulace dechové pohyby. 

Pacient by se měl na dechové pohyby soustředit. Cvičit lze v poloze na zádech  

a na boku (v závislosti na operačním přístupu). Mezi manuálními manévry 

upřednostňujeme vibrace během exspiria, které usnadňují mobilizaci bronchiálního 

sekretu. Ještě větší efekt hygieny dýchacích cest je dosažen použitím oscilujícícho PEP 

systému. Pro děti je vhodné používat dechové trenažéry, které umožňují cvičení během 

celého dne. Snadno měřitelný výsledek je velkým motivačním stimulem. V časném 

pooperačním období má své nezastupitelné místo i u starších dětí Vojtova metoda  

(RO I.). Co nejdříve se začíná s terapií ramenního kloubu, zpočátku pasivně. 

Délka cvičební jednotky- 10-15 minut 

Frekvence- 2-3x denně 
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3.-5. den 

Dále platí výše uvedené techniky. Zařazuje se TEN. Pacient se naučí jednoduché cviky 

s DKK a HKK, které by měl opakovat v průběhu dne. Lze přidat také lehké kondiční 

cvičení, ale je nutné vyvarovat se cvikům s  elevací obou DKK. 

Pokud je omezení v oblasti ramenního kloubu soustředíme terapii na zvýšení 

rozsahu- placing, aproximace, PNF, mobilizace a aktivní cvičení.  

4.-7.den 

Nácvik sedu. Zpočátku za pomoci fyzioterapeuta. Ptáme se na bolest, problémy 

s dýcháním, nevolnost. 

Způsob vertikalizace do sedu: 

-Dg. pectus excavatum, pneumothorax 

pacient pokrčí nohy v kolenou, rukama se chytí pod koleny a přitáhne se do sedu. 

-Dg. kardiochirurgie (sternotomie) 

pacient si lehne na bok, DKK dá z postele a současně se zvedá za pomoci spodní HK do 

sedu. 

V sedu je důležitý nácvik anterio-posteriorního rozvíjení hrudníku pomocí kontaktního 

dýchání s kompresemi v exspiriu či manuálním pružením. Zároveň se zařazují cviky  

se zaměřením na pohyblivost páteře. Opět v závislosti na operačním přístupu. PIR  

na svaly v hypertonu. U větších dětí nácvik autoterapie. Vleže na boku je možná 

mobilizace scapuly. Provádí se také mobilizace akromioclaviculárního skloubení.  

U starších dětí nácvik bráničního dýchání a nitrobřišního tlaku. 

Délka cvičební jednotky- 15-20 minut 

Frekvence- 2-3x denně 

7.-10. den 

Pohyby páteře a hrudníku by již měly být volnější. Kondiční cvičení může být 

náročnější. 

Od 10. dne  

Nácvik vertikalizace do stoje a chůze. Chůze zpravidla začíná jakmile  

se pacientovi odpojí epidurální analgezie nebo vypne aktivní sání hrudní drenáže. 

Zpočátku pouze chůze po pokoji. Pacient bývá bolestivý z důvodu snížení analgezie  

a u dětí po operaci pectus excavatum tlakem dlahy. Cvičí se přenášení váhy. Držení těla 

je ochablé k operované straně. Antalgické držení se dále projeví omezenou rotací Cp  
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a zvýšeným tonem v m. trapezius. Korekci držení těla je vhodné nacvičovat před 

zrcadlem. Až po korekci držení těla začíná nácvik chůze na větší vzdálenost. V terapii 

se dál soustředíme na rozvíjení pohybů hrudníku během dýchání, relaxaci, u starších 

dětí prvky DNS, terapii v oblasti ramenního kloubu a kondiční cvičení. Při chůzi  

je nejčastěji snížená či zcela chybí synkinéza horních končetin. Začíná se s edukací péče 

o jizvy. 

Fyzioterapeut sestaví pro pacienta individuální cvičební jednotku, kterou bude 

dítě cvičit doma. Rodiče učíme kontrolovat dítě, aby toto cvičení bylo provedeno 

správně. Rodiče s dítětem poté dochází na pravidelné kontroly (Máček, Vávra, 

Štefanová, 1976, s. 225). 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

Péče o jizvu 

Zvýšení fyzické kondice 

Prevence syndromu vadného držení těla 

Ambulantní forma fyzioterapie 

Lázeňská péče- Poděbrady, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny, Luhačovice 
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5.3 Kazuistika 

V průběhu 5 týdnů klinické praxe na oddělení dětské chirurgie a kardiochirurgie 

FN Motol jsem měla možnost vést fyzioterapii u pacientů s širokým spektrem diagnóz. 

Pro kazuistiku jsem si vybrala pacientku, jejíž diagnóza je odlišná od plánovaných 

hrudních operací. Pacientka byla přijata s úrazem, tudíž u ní nebylo možné provést 

kineziologický rozbor ještě před zavedením hrudních drenáží.  

Možnosti fyzioterapie u pacienta s diagnózou opakovaný přetlakový pneumothorax 

nebyly v použité literatuře zmíněny, s výjimkou Pryor, Prasad (2010, s.415-417). 

5.3.1 Anamnéza 

Pacient: ♀ 1993 

RA: matka zdráva, otec zdráv, sestry 1992 a 1989 zdrávy, matka matky leukémie ve 28 

letech zemřela, otec otce IM 

OA: dítě ze IV. fyziologické gravidity, porod ve 32. týdnu, spontánní, záhlavím,  

PH 2250g, PD 45cm, po porodu na JIP- UPV, nástěnný pneumothorax vpravo, ikterus 

0, vrozená dysplázie kyčelní, kojena 9 měsíců, očkování řádně dle kalendáře, 

divergentní konkomitantní strabismus 

2003 akutní pyelonefritida, 2004 otitida- otitis media chronica I. sin., 2008 akutní 

pyelonefritida II. ataka 

PMV opožděn, dysgrafie, dyslexie, DMO- diparetická forma 

Infekční onemocnění: běžné dětské nemoci, nyní nemocnost běžná 

Úrazy: 0 

Operace: 1998 a 2001- operace klenby nožní na obou DKK  

               1999- vrozená dysplázie kyčlí- derotace subtrochanterická- 4krát 

               2010- amotio retinae I dx. temporálně 

               2010- retromyringická myringoplastika I. sin. 

SPA: úplná rodina, 2. ročník střední integrované školy 

AA : matka neguje 

FA: 0 

EA: 0 

GA: menarché v 14,5 letech, nepravidelně 
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Dispenzarizace: nefrologie, ortopedie, neurologie, oční, ORL, RHB 

Pomůcky: brýle –2,0 dioptrie 

NO:  

1.3. Pád na LHK, do večera bez obtíží, večer tlak na hrudníku vlevo, pokašlává 

2.3. Hrudník bolí, dušnost při chůzi do schodů, hospitalizace v Písku – RTG- 

přetlakový pneumothorax vlevo 

Průběh léčby: 

 3.3. hrudní punkce a drenáž 

místní znecitlivění, střední axilární čára vlevo ve 3. mezižebří zaveden orig Portex 

Seldinger Chest Drainage Kit č. 12 F, plíce pod tlakem rozepnuta, drén fixován  

2 silonovými stehy ke kůži, rozhraní horního a středního plicního pole s hrotem 

v úrovní dorsálního průběhu 7. žebra, bez ložiskových změn, bez výpotku. 

 

Přeložena k další péči na aktivním hrudním sání na JIP KDCH FN Motol 

4.3. Zaveden drén vlevo, podkožní emfyzém menší, bolest L scapuly, aktivní 

hrudní drenáž se sáním 15 cm H20, Novalgin, O2 

10.3. Hrudní drén odstraněn 

14.3. V celkové anestezii zavedena hrudní drenáž v 5. mezižebří vlevo 

axilárně, drén odvedl vzduch, výkon bez komplikací, napojeno aktivní 

sání 

20.3. Hrudní drén odstraněn 

20.3.  Překlad na standardní oddělení 

22.3. Propuštěna do domácího ošetřování 
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5.3.2 Fyzioterapeutické vyšet ření 

7.3.2011- Vyšetření ztíženo možností vertikalizace pacientky pouze do sedu 

• Monitorace 

SpO2: 93% 

TK: 128/ 75 

TF: 87 

DF: 13 

Hrudní drén na aktivním sání 15 cm H20 

• Subjektivní hodnocení 

Pacientka je při vědomí, spolupracuje. Stěžuje si na bolest v oblasti zavedení hrudního 

drénu, bolest levého ramene a krční páteře. Bolest hodnotí intenzitou 4-5. Zahlenění 

neudává. 

• Projev dechové motoriky 

Dechový vzor- inspirium i exspirium ústy, prodloužené inspirium a krátké exspirium. 

Celkově je dýchání povrchové. 

Paradoxní dýchání- s inspiriem dochází ke vtažení epigastria. Pohyb probíhá především 

v horním sektoru hrudníku ve směru vertikálním se synkinézou především pravého 

pletence ramenního. 

Levá část hrudníku nevykazuje žádný pohyb v anterio-posteriorním směru, latero-

laterální pohyb je minimální. Pohyby na pravé části hrudníku jsou v pořádku,  

ačkoliv ani zde není výrazný pohyb v anterio-posteriorním směru. 

Expanze hrudníku přibližně 1,5 cm ( na levé straně maximálně 0,5 cm) 

• Statické vyšetření 

Pánev v mírné anteverzi. Oploštění Lp lordózy a Th kyfózy, Cp lordóza zvětšena. 

Insuficientní stabilizátory lopatek- scapulae alatae. Výraznější na levé straně. Na břiše 

jsou v hypogastriu nad oblastí třísel a pod dolními žebry výrazné konkavity. V oblasti 

epigastria hypertonus m. rectus abdominis. Hrudník se nachází v inspiračním postavení, 

flaring dolních žeber. Protrakce a elevace pravého ramene. Vlevo je výraznější 

protrakce a vnitřní rotace a naopak deprese. Hlava v předsunutém držení s výrazným 

hypertonem m. sternocleidomastoideus.  
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• Dynamické vyšetření- orientačně 

Cp- lateroflexe a rotace omezeny doprava 

Thp- pro bolest v okolí drénu nelze vyšetřit- zcela bez rotace a lateroflexe 

Pravý ramenní kloub bez omezení 

Levý ramenní kloub -aktivně flexe 100° za současného zvýšení protrakce a vnitřní 

rotace (víc nelze kvůli bolesti v oblast hrudního drénu, která iradiuje až do ramene), 

abdukce 80° (dál omezení stejné jako u vyšetření flexe), od iniciace pohybu  

se souhybem scapuly. Pasivní rozsah větší o max. 20°. ZR do 40°.VR vyšetřena funkčně 

a stejná na obou HKK. 

• Vyšetření fascií 

Omezená posunlivost v oblasti hrudníku- nejvíce pod claviclou vlevo a fascie zad 

• Svalový tonus 

Hypertonie m. rectus abdominis- horní část 

m. pectoralis major et minor- vlevo výrazněji 

m. sternocleidomastoideus- oboustranně 

mm. scaleni- vlevo výrazněší hypertonus všech, vpravo pouze  

m. scalenus anterior 

krátké extensory krku 

m. trapezius- horní část, výrazněji vlevo 

m. levator scapulae- výrazněji vlevo 

m. subscapularis- vyšetřován pouze vpravo 

Hypotonie mm. obliqui abdominis 

m. transversus abdominis 

m. serratus anterior- výrazněji vlevo 

stabilizátory lopatek- výrazněji vlevo 

 

5.3.3 Plán lé čebné rehabilitace 

Krátkodobý rehabilita ční plán 

- Uvolnění fascií a svalů v hypertonu  

- Nácvik správného dechového vzoru  
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- Zvýšení dýchacích pohybů hrudníku na levé straně  

- Eliminovat synkinézu ramen a zapojení pomocných svalů během dýchání  

- Zvýšit rozsah pohybu v levém ramenním kloubu  

- TEN a kondiční cvičení na lůžku 

- Vertikalizace do sedu, do stoje, chůze 

- Nácvik péče o jizvu 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

- Prevence vadného držení těla 

- Zvýšení tělesné kondice 

5.3.4 Průběh fyzioterapie 

Lékař indikoval 2krát denně techniky respirační fyzioterapie a dle aktuálního 

stavu denně rozhodoval o možnosti vertikalizovat do sedu či rozšíření terapie o kondiční 

cvičení. Zpočátku byla před terapií podávána inhalace mukolytik. 

Dopoledne byla cvičební jednotka soustředěna na techniky RFT a prevenci TEN  

Odpolední cvičební jednotka byla více aktivní- kondiční cvičení, vertikalizace.  

7.-8.3. 2011 

Polohování- Důraz kladen na zvýšenou polohu, za zády polštář, poloha hlavy, 

 HK na místě vstupu je podepřena o předloktí v pronaci. 

Techniky měkkých tkání- fascie hrudníku, vytirání mezižeberních prostor 

Nácvik dechového vzoru- zabránit usilovnému exspiriu a podpořit prodloužené 

inspirium. 

Autogenní drenáž-pomalé inspirium nosem, pauza, pomalé a dlouhé, svalově mírně 

podpořené aktivní exspirium pootevřenými ústy (zahleněna minimálně). 

Kontaktní dýchání 

TEN 

Pacientka spolupracuje, stěžuje si na bolest ramene a oblast kolem drénu. Nácvik 

dechového vzoru zvládla rychle, ale jakmile necvičí, dýchá opět jen ústy.Na levé straně 

mírný pohyb hrudníku laterálně, pod claviculou vlevo nehybné. 

9.3.2011 

Techniky RFT (předchozí dny) 

Prodloužení výdechu s pomůckami- trubička, větrník 
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Nácvik bráničního dýchání 

Levý ramenní kloub- aproximace, placing, PNF 

TEN, lehké kondiční cvičení 

Pacientka bez zahlenění, rychle unavitelná, výkyvy TF až na 180, pro bolestivost 

v oblasti drénu v sedu pouze chvíli, projev dechové motoriky vlevo v oblasti dolních 

žeber, pod claviculou stále bez pohybu.Cvičí sama v průběhu dne TEN a prvky RFT. 

10.3.2011 bez fyzioterapie- odstranění drénu.  

11.-12.3. 2011 indikována pouze RFT vleže. 

Techniky RFT, TMT, Vojtova metoda RO I, TEN 

14.3.2011 bez fyzioterapie- zavedena hrudní drenáž. 

15.-17.3.2011 indikována fyzioterapie pouze RFT vleže. 

Techniky RFT, TMT, Vojtova metoda RO I, TEN 

Oslabené rozvíjení hrudníku na levé straně, pacientka je unavená. 

18.-19.3.2011 

RFT vsedě, TMT, TEN,terapie levého ramenního kloubu, kondiční cvičení, nácvik 

nitrobřišního tlaku, vertikalizace do stoje (aktivní sání vypnuto) 

Orientačně se aktivní flexe v levém ramenním kloubu zvětšila na 150° a abdukce 100°. 

Pacientka již zvládá terapii bez únavy. Projev dechové motoriky vlevo pod claviculou, 

laterolaterální pohyb hrudníku.Při vertikalizaci pokles TK 90/62. Pacinetka stála pouze 

chvíli. Uvádí slabost DKK a bolest hlavy. 

20.3. překlad na standardní oddělení, kde již RHB nebyla indikována.  

 

Celkové zhodnocení : Tato kazuistika má za cíl poukázat na několik faktů. 

Pneumothorax je diagnózou hrudní chirurgie, nicméně fyzioterapie je zde často 

opomíjenou součástí léčby. Kineziologický rozbor jasně dokazuje velkou změnu 

projevu dechové motoriky a omezení v oblasti pletence ramenního. Fyzioterapie  

na standardním oddělení již nebyla indikována, ačkoliv pacientka ještě nechodila a lze 

předpokládat nedostatečnou synkinézu HKK. Rovněž nebyla edukována v péči o jizvu 

ani dalších možnostech fyzioterapie po ukončení hospitalizace. Právě  

u této pacientky bych jistě velmi doporučovala další fyzioterapii ambulantní formou. 

Pneumothorax byl z pohledu lékaře vyléčen a nebyl důvod k delší hospitalizaci,  

z pohledu fyzioterapeuta byla pacientka propuštěna předčasně. Tato kazuistika také 
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dokazuje, proč je obtížné vypracovat metodiku fyzioterapie na dětské chirurgii. 

Zdravotní stav se u dětských pacientů velmi mění a terapie se po každodenní konzultaci 

s ošetřujícím lékařem modifikuje dle akutálního stavu. 
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DISKUSE  

Slovo, které nejpřesněji charakterizuje dětský věk je změna. Ve vyvíjejícím  

se organismu probíhá neustále řada fyziologických změn. Má-li dítě navíc oněmocnění 

vyžadujíci chirurgickou intervenci, musí se vyrovnávat také se změnami 

patofyziologickými, které vznikají v důsledku onemocnění. Proto jednim 

z nejdůležitějších cílů péče o pediatrického pacienta je zajistit takovou léčbu,  

aby docházelo k co nejmenšímu narušení adaptačních pochodů, vzniku pooperačních 

komplikací a chronických změn. 

Dětská hrudní chirurgie je velmi rozsáhlým oborem zahrnující řadu diagnóz. 

Právě široké spektrum diagnóz vyžaduje více druhů operačních technik a tím zároveň 

roste také výčet možných pooperačních komplikací. V chirurgii se v posledních letech 

rozvíjí miniinvazivní operační techniky, které pomalu nahrazují rozsáhlé sternotomie  

a thorakotomie. Ačkoliv se operační vstupy radikálně zmenšují, riziko pooperačních 

komplikací přetrvává, neboť se stále jedná o velký zásah do vyvíjejícího se organismu. 

Miniinvazivní postupy také zkracují dobu hospitalizace. Právě hospitalizace je jedním 

z faktorů negativně působících na průběh rekonvalescence. 

Z jednotlivých operačních technik lze předem očekávat různé pooperační 

komplikace. Typ incize je jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující pooperační 

mortalitu (Findik et al, 2008, s. 723). Wilson et al.(2003) ve své studii porovnávali vliv 

posterolaterální thorakotomie a VATS na funkci ramenního pletence. Po VATS ramenní 

kloub vykazuje větší svalovou sílu i rozsah pohybu v období prvních 3 měsíců po 

operaci, což je výhodné v časné pooperační fyzioterapii. Při vyšetření po 1 roce od 

operace však již nebyly přítomny žádné rozdíly. I přesto se jeví VATS výhodná, neboť 

snižuje spotřebu analgetik v prvním měsící po výkonu. Pro hodnocení vlivu operační 

techniky na funkční omezení v oblasti pletence ramenního je značnou komplikací 

přítomná bolest. Vztah mezi bolestí a funkčním omezením je natolik komplexní, že není 

jasné, do jaké míry ovlivňuje funkci ramenního kloubu pouze pooperační bolest. 

Diferenciální diagnostika rovněž selhává v určení, zda k dysfunkci přispívá více 

operační vstup, který poruší svaly hrudníku či oddálení žeber retraktory. Různí autoři 

(Hazelrigg (1991), Khan (2000), Kutlu (2001) (in Wilson et al., 2003, s. 395)) udávají 

větší zachování funkce ramenního kloubu po thorakotomii šetřicí svaly než  
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po posterolaterální thorakotomii, při které se provede vstup přes m. latissimus dorsi  

a někdy také m. serratus anterior. Lokalizace, délka incize a oddálení žeber jsou stejné 

jako u techniky, která svaly šetří. Ačkoliv chybí vědecké důkazy, tvrdí se, že morbiditu 

po thorakotomii způsobuje především oddálení žeber rektrakoty. Pro vznik dysfunkce 

ramenního kloubu je však rozhodující porušení velkých svalů hrudníku operačním 

vstupem. VATS navíc nevyžaduje ani oddalování žeber. Imperatori et al. (2008) 

považují tuto techniku za nevýhodnou z důvodu špatné orientace během výkonu, rizika 

krvácení, které je obtížně kontrolovatelné a vzniku četných pleurálních adhezí. 

Komplikace jsou však uvedeny u méně než 10% pacientů, mortalita je menší než 1-2% 

a díky tomu VATS tvoří 1/3 všech chirurgických výkonů na hrudníku.  

Minithorakotomie je další miniinvazivní metodou, která je často používána 

v kardiochirurgii jako alternativa sternotomie. Cherup et al (in Palma et al., 2009) 

popisují u pacientů po této technice hypotrofii m. pectoralis major, menší růst prsu  

a parestesii po anterio- a posteriolaterální thorakotomii. Diskutabilní také stále zůstává, 

zda miniinvazivní přístupy opravdu snižují pooperační bolest a zlepšují respirační 

funkce. Dietl et al. (in Palma et al., 2009) navrhli subpectorální přístup, který však 

zasahuje více mediálně a dochází při něm k subluxaci v chondrosternální oblasti. Lawal 

et al. (2009) uvádí, že při posterolaterální thorakotomii není nutná osteotomie, protože 

v pediatrii lze snadno žebra oddálit. O problematice subluxace se již nezmiňují.  

S thorakotomiemi se pojí riziko vzniku skoliózy, elevace ramene, scapula alata, 

asymetrie prsních bradavek (Kucukarslan et al., 2006). Zkušenost rovněž ukazuje,  

že klasická thorakotomie je nejvíce bolestivou operací hrudníku. To je zřejmě 

způsobeno větším poškozením nervů než u thorakotomie zachovávající integritu svalů. 

Pokud není možné operovat miniinvazivně, je u pediatrických pacientů thorakotomie 

šetřící svaly vhodným řešením. 

Součástí multidisciplinárního týmu, který poskytuje kolemoperační péči s cílem 

minimalizovat vznik pooperačních komplikací, je také fyzioterapeut. Existuje jen málo 

studií hodnotících efekt předoperační fyzioterapie na vznik komplikací v pooperačním 

období a většina z nich se týká pacientů dospělých. Felcar et al. (2008) potvrdili 

randomizovanou klinickou studií se 135 dětmi po kardiochirurgickém výkonu snížené 

riziko vzniku pooperačních plicních komplikací u skupiny, která podstoupila 

fyzioterapii již v předoperačním období. Hlavními důvody plicních komplikací  
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je snižení FRC, bolest a imobilizace. To vede k pneumonii, atelektázám  

a hypoxémii. S dostatečnými klinickými důkazy by bylo možné zavést u dětí 

předoperační fyzioterapii, která by snížila náklady na léčbu pooperačních komplikací  

a zkrátila dobu hospitalizace. Limitujícím faktorem je však počet potřebných 

předoperačních terapií a samotná realizace terapie, která by musela být ambulantní 

formou, protože dětské pacienty není možné hospitalizovat dříve z důvodu zvýšeného 

rizika infekce. Fagevik et al. (1997) v randomizované klinické studii zaznamenali efekt 

již po 1 předoperační terapii, během které byl pacient seznámen s pooperačním 

obdobím a zacvičen v technikách RFT. Také zdůrazňují, že předoperační fyzioterapie 

by měla být poskytována všem a především tzv. rizikovým pacientům. 

S pojmem rizikový pacient souvisí požadavek na provedení důkladných 

předoperačních vyšetření, které informují o zvýšeném riziku vzniku pooperačních 

komplikací. Kapitola zaměřená na ontogenezi a vyšetření plicních funkcí dítěte má své 

místo v této práci právě proto, aby upozornila na obtížnost těchto vyšetření v pediatrii  

a zároveň na jejich důležitost při diagnostice a hodnocení efektu léčby. Testování 

respiračních svalů u dětí bez chronického onemocnění není běžné. Nicméně dle 

Faurouxe a Aubertina (2007) se jedná o důležité vyšetření, protože slabost těchto svalů 

může vést k respiračnímu selhání. Již existující svalové oslabení může vlivem anestézie 

či infekce rychle progredovat až do stavu dechové tísně (respiratory distress). Během 

léčby se využívá například hodnota MIP u ventilovaných pacientů, která je pomocným 

ukazatelem, zda již může být pacient převeden na spontánní dýchání. 

 

Problematika terminologie se prolíná celou fyzioterapií. Novější publikace 

používají název Airway clearance techniques a nahrazují tak název Chest 

physiotherapy, který je často zaměňován se starší technikou hrudních poklepů, vibrací  

a posturálních drenáží. Tyto techniky u dětí způsobují pokles saturace krve kyslíkem, 

zvyšují spotřebu kyslíku, riziko vzniku GER, fraktury žeber, nárůst intrakraniálního 

tlaku a následné poškození mozku. O těchto komplikacích píší Boeck et al.(2008), 

McIlwaine(2006), Smolíková(2006). Zatím je však provedeno příliš málo studií, které 

hodnotí novější Airway clearance techniques, ale jak uvádí Boeck et al (2008) nabízejí 

tyto techniky lepší vyváženost mezi účinkem a rizikem poškození dítěte. Zahraniční 

literatura v rámci respirační fyzioterapie vůbec nepojednává o respiračním handlingu, 
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prvcích Bobath konceptu či Vojtově metodě a pouze okrajově se zaměřuje na 

polohování a odsávání v rámci rehabilitačního ošetřovatelství. Zcela je opomíjen fakt, 

že RFT je péčí 24 hodinovou a je tedy nutné, aby v principech a technikách byly 

instruováni rodiče a zdravotní sestry. 

Schoenmakers et al (2000) vypracovali studii s 21 pacienty s hrudními 

deformitami. Cílem bylo zjistit, zda je vůbec fyzioterapie po chirurgickém výkonu 

nutnou součástí léčby. Závěr byl takový, že pacienti, kteří nemají vadné držení těla, 

nemusí mít před- ani pooperační fyzioterapii, kromě technik RFT v časném 

pooperačním období. Rovněž tvrdí, že adekvátní analgezie může být více důležitá 

z hlediska vzniku plicních komplikací než pouze samotná RFT. U žádného pacienta 

v pooperačním období nebyla diagnostikována atelektáza či pneumonie. 5 pacientů bylo 

po operaci indikováno k následné fyzioterapii. Vyšetření 18 měsíců po chirurgickém 

výkonu prokázalo zlepšení v oblasti oslabeného abdominálního svalstva, které vzniklo 

během operace poškozením nervů m. rectus abdominis. Vadné držní těla  

se procentuálně výrazně nezlepšilo. Tato studie dokonce zaznamenala procentuálně 

menší zlepšení u pacientů docházejících na fyzioterapií v porovnání s ostatními, kterým 

fyzioterapie nebyla indikována. Ačkoliv nejsou provedeny žádné klinické studie, tvrdí 

se, že fyzioterapie nedokáže zastavit progresi hrudních deformit  

(Morshuis in Schoenmakers et al. (2000); Williams, Crabbe, 2003). Je však důležitá 

z pohledu projevu dechové motoriky a pohyblivosti hrudníku, nicméně ani tento výrok 

není podložen studiemi. Z osobní zkušenosti během 5 týdnů praxe na klinice dětské 

chirurgie FN Motol se domnívám, že v pooperačním období je pro pacienty, kteří 

podstoupili fyzioterapii, velkým benefitem, že již znají nácvik správného dýchání se 

současným rozvíjením hrudníku. Pacienty s rigidním hrudníkem, který je již 

předoperačně omezeně pohyblivý, a to i mnoho let, je obtížné během pár dní 

hospitalizace fyzioterapeuticky ovlivnit. Tito pacienti by jistě měli pokračovat  

v navazující fyzioterapii ambulantní formou. 

Kucukarslan et al. (2006) zdůrazňují, že každý pacient, který podstoupil 

chirurgický výkon na hrudníku, má být až do ukončení růstu pravidelně kontrolován. 

Ambulantní fyzioterapii bych doporučila u všech pacientů po operacích na hrudníku 

v rámci prevence vzniku syndromu vadného držení těla. Obsahem cvičební jednotky by 

měl být nácvik relaxace, sestavy cviků na vadné držení těla, které cvičí děti doma a také 
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nový koncept DNS, který však musí být u mladších dětí veden herní formou. DNS bych 

doporučila především u starších dětí. 

„Plicní rehabilitace je léčebný multidisciplinární a odborný postup založený na 

důkazech, který se uplatňuje u nemocných s chronickými plicními nemocemi. Protože 

každodenní aktivita nemocných je trvale snížena, rehabilitace spolu s ostatní terapií 

potlačuje příznaky nemoci, zvyšuje funkční schopnosti a snižuje náklady na léčení tím, 

že kladně ovlivňuje zdravotní stav.“ Tak zní definice plicní rehabilitace z roku 2009 

(Smolíková, Máček, 2010, s. 10). Techniky respirační fyzioterapie jsou však indikovány 

také u pacientů s akutním onemocněním a v pooperačním období. Ačkoliv jde pouze  

o definici, přesně vystihuje hlavní problematiku RFT po chirurgických výkonech na 

hrudníku v pediatrii. Klinické studie zaměřené na efekt terapie, randomizované klinické 

studie a studie snažící se o prokázání postupů založených na důkazech jsou totiž 

realizovány především u pacientů s chronickým plicním onemocněním. V posledních 

letech začíná být na řadu postupů používaných ve fyzioterapii pohlíženo z pohledu 

Evidence Based Medicine poněkud skepticky. Osobní zkušenost ustupuje do pozadí  

a jsou žádány klinické studie potvrzující efekt fyzioterapie. Tím by měla být zajištěna 

maximálně kvalitní péče a redukována péče, která je nákladná a neúčinná. Podmínky 

klinických studií jsou ve fyzioterapii často obtížně splnitelné. Hrudní chirurgie 

dospělých pacientů, jak uvedla Drábková (2009) ve své bakalářské práci, již disponuje 

klinickými studiemi, ačkoliv ani zde není počet prací vysoký. Hlavním problémem  

se jeví etické pojetí. Není možné v rámci studie dítěti odepřít maximální možnou 

pooperační péči, do níž spadá i fyzioterapie. 

Dítě není malý dospělý. Je tedy možné brát klinické studie provedené  

u dospělých pacientů za platné také v pediatrii? Lze používat stejné techniky? 

Oberwaldner (2000) i Pryor (2010) uvádí, že základní koncept RFT je stejný v pediatrii 

jako u dospělých. RFT má stále totožný cíl. Techniky však vychází z anatomie  

a fyziologie, kde již rozdíly mezi organismem dítěte a dospělého jsou a jejich znalost 

fyzioterapeutem je při volbě a aplikaci jednotlivých technik nutná. 

Fyzioterapie je indikována lékařem především z důvodu hromadění 

bronchiálního sekretu. U pacientů po operaci v oblasti hrudníku není obsahem cvičební 

jednotky pouze RFT, je bezpodmínečně nutné se komplexně zaměřit na všechny 

pooperační komplikace. Názorným příkladem celé problematiky hrudní chirurgie je 
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vypracovaná kazuistika. RFT byla u pacientky indikována během hospitalizace na JIP 

2x denně a z důvodu opakovaného pneumothoraxu se terapie denně přizpůsobovala 

aktuálnímu stavu. Překladem na standardní oddělení byla fyzioterapie ukončena  

a pacientka následně propuštěna domů. Z pohledu lékaře byl tenzní pneumothorax 

vyléčen a nebylo tedy nutné indikovat nadále RFT. Z pohledu fyzioteraputa však byla 

terapie ukončena předčasně, protože pacientka vzhledem k osobní anamnéze měla projít 

nácvikem chůze, edukací v péči o jizvu a sestavením cvičební jednotky pro domácí 

cvičení. I zde bych opět zdůraznila potřebu ambulantní fyzioterapie. 
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ZÁVĚR 

Fyzioterapie je nedílnou součástí péče o pacienty na oddělení dětské chirurgie. 

Indikována je především respirační fyzioterapie v rámci prevence vzniku plicních 

komplikací. Plán léčebné rehabilitace by však měl být komplexní a terapie by měla být 

zvolena individuálně v závislosti na všech pooperačních komplikacích pacienta.  

Možnosti fyzioterapie by měly být využívány u plánovaných operací již 

v období předoperačním, kdy je pacient či rodič seznámen s terapeutem a technikami, 

které budou obsahem cvičebních jednotek v rámci pooperační péče. Fyzioterapeut 

zároveň provede kineziologický rozbor, na jehož základě stanoví nejen krátkodobý,  

ale rovněž dlouhodobý rehabilitační plán. V pooperačním období se terapeut soustředí 

nejen na komplikace plicní. Často také dochází k poruchám muskuloskeletálním.  

Ve cvičení je instruován rodič nebo pacient tak, aby mohla být terapie prováděna  

i v nepřítomnosti fyzioterapeuta. Je nutné zdůraznit, že terapie v rámci RFT je 

koncipována jako 24 hodinová péče, kterou poskytuje fyzioterapeut, rodič a formou 

rehabilitačního ošetřovatelství také ošetřující sestra. Velmi důležitá je edukace v péči  

o jizvu. Během hospitalizace, která je z důvodu miniinvazivní operativy značně 

zkrácena není však umožněna komplexní fyzioterapie. Měla by tedy navazovat ještě 

ambulantní forma fyzioterapie, kde se péče věnuje především jizvě, opakování technik 

RFT a především prevenci vzniku syndromu vadného držení těla. 

Ačkoliv je efekt fyzioterapie po hrudních operacích v pediatrii nedostatečně 

podložen klinickými studiemi, pozitivní účinek je vnímán nejen samotnými pacienty  

a rodiči, ale také fyzioterapeuty. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: RTG hrudníku novorozence 

Legenda- 1- articulationes costovertebrales. 

Fyziologická horizontální poloha žeber ve vztahu k páteři u novorozence. 
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Příloha č. 4: Topografie plic ventrálně 

 

 



Bakalářská práce  Problematika hrudní chirurgie v pediatrii 
z pohledu respirační fyzioterapie 

90 
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Příloha č. 7: Pectus excavatum 
 

 
 
před operací po operaci (technika dle Nusse) 
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Příloha č. 8: Operační technika dle Nusse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 9: Pectus carinatum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Před operací                                 Po operaci (technika dle Ravitche)
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Příloha č. 12: VATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda- 1. retraktor 2. electrocautery hook 3. kamera 
 
 
Příloha č. 13: Hrudní drenáž 
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Příloha č. 15: Kontaktní dýchání 
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Příloha č. 16: Kontaktní dýchání na boku 
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Příloha č. 18: Respirační handling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 19: Respirační handling 
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Příloha č. 20: Kontaktní stimulující fyzioterapie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 21: Kontaktní stimulující fyzioterapie 
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Příloha č. 22: Respirační handling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 23: Souhlas zákonného zástupce k použití fotografické dokumentace 
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Příloha č. 24: Pacientka s dg. CF po kardiochirurgickém výkonu (sternotomie). 
Vývoj hrudníku bez deformit je výsledkem intenzivní plicní rehabilitace od 6. 
měsíce věku dítěte. 
 


