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Anotace 

Práce se zabývá problematikou adenoidní vegetace. Sestává se z části teoretické 

a praktické. Část teoretická se potom skládá z části obecné a speciální. Teoretická část 

shrnuje poznatky anatomické vztahující se k horním dýchacích cestám, popisuje některé 

aspekty z fyziologie dýchání a také se zabývá nejčastějšími patologiemi horních 

dýchacích cest. Část speciální se podrobně zaobírá problematikou adenoidní vegetace. 

Popisuje symptomatiku, diagnostiku a moţnosti terapie. Obšírně se zabývá moţnostmi 

rehabilitace, zvláště reedukace dýchání. Část praktická obsahuje zpracování a výstupy 

dotazníkového šetření které proběhlo na dětské ORL klinice 2.LF UK. Má za úkol 

shromáţdit co nejvíce informací o jednotlivých aspektech problematiky. Dále potom, v 

návaznosti na dotazníkové šetření, na základě vyšetření a zácviku vybrané skupiny 

pacientů trpících adenoidní vegetací, zpracovává moţnou metodiku zácviku a rodičům 

nabízí informační leták. 

 

Annotation 

The bachelor´s thesis deals with the adenoid hypertrophy problems. It is divided 

into a theoretical and a practical section. The theoretical one consists of a general and 

a special part. The theoretical section summarizes anatomical knowledge related to 

upper airway, describes some of the respiration physiology aspects and it also deals with 

the most frequent upper airway pathologies. The special part goes into details about the 

adenoid hypertrophy problems. It describes symptomatology, diagnostics and therapy 

possibilities. It widely investigates physiotherapy possibilities, breathing re-education in 

particular. The practical part contains outputs of a questionnaire research which took 

place at the ORL children clinic of the 2
nd

 Faculty of Medicine, Charles University. 

It gathers information about each aspect of the problems. Based on the questionnaire 

research, an examination and a training of a selected group of patients suffering 



 

 

from adenoid hypertrophy, it compiles a possible training methodology and offers 

an information brochure to parents. 
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Seznam zkratek: 

HCD   – horní cesty dýchací 

TLC  – totální plicní kapacita 

VC  –  vitální kapacita 

Vt  –  klidový dechový objem 

IRV  – inspirační rezervní objem 

ERV  –  exspirační rezervní objem  

RV  – reziduální objem 

FRC  – funkční reziduální kapacita 

FEV1    – objem vydechnutý v 1 sekundě  

FEV3   – objem vydechnutý  3 sekundách 

MRSA  – methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus 

ORL  – otorinolaryngologie 

ROS  – respirační obstrukční syndrom 

OSA  – obstrukční spánková apnoe 

AV   – adenoidní vegetace 

ADHD  – syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou 

m.  – musculus, sval 

Th  – vztahující se k hrudní páteři 

VT  – ventilační trubičky 

RFT  – respirační fyzioterapie 

FVC  – usilovná vitální kapacita 

PEF  – nejvyšší výdechová rychlost 

MEF 50 – maximální výdechová rychlost v 50% FVC 

MEF 75 – maximální výdechová rychlost v 75% FVC 

AT  – adenotomie 

2.LF UK – 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

PEP  – Positive expiratory pressure 

VDT   – vadné drţení těla 

EEG  – elektroencefalografie 
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1 Úvod 

Téma své diplomové práce „Úloha respirační fyzioterapie u pacientů a adenoidní 

vegetací“ jsem si vybrala na základě svých osobních zkušeností a na nich postaveném 

dlouholetém zájmu o toto téma.  

I kdyţ u adenoidní vegetace se jedná o problém postihující pacienta komplexně, 

rehabilitaci je věnována téměř nepatrná pozornost. V praxi se jí věnují spíše logopedi, 

i kdyţ i fyzioterapie zde nachází svou roli. A právě kombinace psychologických 

aspektů, respirační a posturální problematiky, společně s tím, ţe se jedná o problém 

postihující značné procento dětské populace bylo důvodem, proč jsem zvolila toto téma.  

Ve své práci jsem se pokusila nastínit celou problematiku dětí s adenoidní 

vegetací a po adenotomii. Práce obsahuje poznatky z  anatomických a fyziologických 

podkladů, tak z otorinolaryngologie a především z pohledu fyzioterapie. První část 

obsahuje poznatky z anatomie týkající se horních cest dýchacích, vybrané části 

z fyziologie dýchání a základní patologii horních cest dýchacích. Druhá, speciální část 

se zabývá důsledky a komplikacemi adenoidní vegetace a třetí část je věnována 

praktickému uplatnění fyzioterapie. Na základě anamnestického přehledu adenoidní 

vegetace předkládá návrh vyšetření a doporučení metodického postupu fyzioterapie 

u dětí po adenotomii. 
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2 Obecná část 

Obecná část práce shrnuje znalosti z oblasti anatomie horních cest dýchacích 

(HCD), fyziologie dýchání a patologie HCD 

2.1 Anatomie horních cest dýchacích 

Anatomicky lze v dýchacím systému rozlišit dýchací cesty a dýchací oddíly plic. 

Dýchací cesty převádějí dýchací plyny mezi nosní dutinou a plícemi. Dělíme je na horní 

dýchací cesty: nosní dutinu – cavitas nasi, vedlejší nosní dutiny – sinus paranasales, 

nosohltan – nasopharynx a dolní dýchací cesty: hrtan – larynx, průdušnice – trachea 

a průdušky – bronchi (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000, s. 334). 

2.1.1 Nasus externus – zevní nos 

Má tvar trojboké pyramidy bez dorzální stěny (Dylevský, Druga, Mrázková, 

2000, s.336). Ten je podmíněn rodově a rasově, prenatálně je ovlivněn anomálním 

vývojem nazálních a frontálního výběţku, postnatálně často i drobnými úrazy v dětství 

a nesouměrným růstem obličejového skeletu v dospívání (Hybášek, 1999, s. 18). 

2.1.2 Cavitas nasi – nosní dutina 

Cavitas nasi – dutina nosní je spojená dutina zevního nosu a kostěné dutiny 

nosní, rozdělená přepáţkou na pravou a levou část (Čihák 2, 2009, s. 162). Vzhledem 

k tomu, ţe prakticky nikdy není nosní septum situováno přesně symetricky, jsou obě 

poloviny nosní dutiny jen výjimečně stejně průchodné. Je-li deviace septa výraznější, je 

proudění vzduchu jedním z průchodů omezeno a sliznice reaguje hypertrofií (Dylevský, 

Druga, Mrázková, 2000, s. 337). 

Meatus nasi – nosní průchody jsou menší prostory uvnitř nosní dutiny, které jsou 

vymezeny horní, střední a dolní nosní skořepou – koncha nasalis superior, media et 

inferior, potaţenými velmi silnou sliznicí. Průsvit nosní dutiny je tak zmenšen do 

systému čtyř průchodů. 

Meatus nasi superior je umístěn mezi stropem nosní dutiny a střední skořepou. 

Průchod je velmi úzký a jen v jeho rozsahu je čichová část nosní sliznice. Do tohoto 

otvoru se otvírají cellulae ethmoidales  posteriores a sinus phenoidalis. 

Meatus nasi medius je štěrbina mezi střední a dolní nosní skořepou. Do 

středního nosního průchodu se otvírají cellulae ethmoidales anteriores, sinus frontalis 

a sinus maxillaris 
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Meatus nasi inferior je nejprostornější. Je ohraničen dolní nosní skořepou 

a dnem nosní dutiny. Do dolního průchodu ústí – vpředu pod předním okrajem dolní 

skořepy – vývod slzných cest. 

Meatus nasi communis je štěrbinový prostor mezi okraji skořep a nosním 

septem, Štěrbina jde podél septa a komunikuje se všemi třemi průchody. 

Sliznice nosní dutiny – regio respiratoria povléká střední a dolní nosní skořepu. 

Je tlustá a kyprá. Fialovočervená a  po nepatrném poranění silně krvácí. 

Sliznice regio olfactoria je ve stropu nosní dutiny, v přilehlých partiích boční 

stěny nosní dutiny a septa a na povrchu horní skořepy. Sliznice tohoto oddílu má 

odlišný vzhled: je nízká, fixovaná ke spodině a není tak prokrvena. Jen v této, u člověka 

nevelké (5 cm²) krajině jsou ve sliznici čichové smyslové buňky (Dylevský, Druga, 

Mrázková, 2000, s. 337–338). 

2.1.3 Sinus paranasales – vedlejší nosní dutiny 

Sinus paranasales jsou tvořeny na kaţdé straně 8–10 sklípky kosti čichové, 

dutinou horní čelisti, kosti čelní a klínové. Všechny dutiny mají vztah k očnici nebo 

optickému kanálu a mimo dutinu čelistní také ke spodině lebeční (Hybášek, 1999, 

s. 19). Paranazální dutiny mají individuálně velmi rozmanitý tvar i velikost. Protoţe 

jejich hlavní funkcí je rezonance, dodávají lidskému hlasu jeho nezaměnitelné, 

individuální zabarvení. U muţů jsou paranazální dutiny obecně menší neţ u ţen. 

Sinus maxillaris – dutina horní čelisti je prostor v horní čelisti, který má buď 

tvar nepravidelného čtyřstěnu, nebo svými záhyby zasahuje do jednotlivých výběţků 

horní čelisti a má pak zcela nepravidelný tvar. Do středního nosního průchodu ústí 

štěrbinovitým otvorem – hiatus semilunaris. Prominující kostěné hrany mohou sinus 

rozdělovat na poměrně velké kapsy, v nichţ se při zánětu zadrţuje sekret.  

Sinus frontalis – čelní dutina je v místě, kde se spojují pars frontalis a pars 

orbitalis ossis frontalis. Je rozdělen přepáţkou v která je jen zřídka uloţena přesně ve 

střední čáře. Obě části jsou nestejně vyvinuté a výrazněji se vyvíjejí aţ v období 

pohlavního dospívání. Je-li sinus frontalis velký, vybíhá slepou kapsou aţ nad strop 

orbity. Tento záhyb se můţe stát cestou pro šíření hnisavého procesu ze sinusu do 

retrobulbárního prostoru očnice. 

Sinus ethmoidales – dutiny čichové kosti tvoří systém tenkostěnných a navzájem 

komunikujících dutinek, uloţených v laterálních partiích čichové kosti. Dutinky se 

topograficky rozdělují na celluae ethmoidales anteriores, medii et posteriores. Vzájemné 
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vztahy sinus ethmoidales k okolí jsou z klinického hlediska velmi významné. Směrem 

vzhůru se při hnisavém procesu můţe vytvořit komunikace s přední lebeční jámou se 

všemi nebezpečnými důsledky. 

Sinus sphenoidalis – dutina klínové kosti vyplňuje dutinu klínové kosti. 

Nepravidelnou přepáţkou je rozdělen na asymetrickou pravou a levou část (Dylevský, 

Druga, Mrázková, 2000, s. 338–339). 

2.1.4 Pars nasalis et oralis pharyngis – nosní a ústní část hltanu  

Nosní a ústní část hltanu navazuje na nosní a ústní dutinu a převádí nosem 

vdechnutý vzduch do ústního úseku hltanu a odtud do hrtanu. Vzduch vdechnutý ústy je 

do hrtanu přiváděn přímo, bez předchozí úpravy v nosní dutině (Dylevský, Druga, 

Mrázková, 2000, s. 338–340). 

2.1.5 Lymfatický hltanový okruh 

Pojmem tonsila rozumíme lymfatickou tkáň ve velkém nahromadění ve sliznici, 

odkud lymfocyty infiltrují i epitel. Tonsily představují imunologickou bariéru, 

kontrolující polykanou stravu ( tonsillae palatinae a tonsilla lingualis) a vdechovaný 

vzduch (tonsilla pharyngea). Jejich funkce je velmi důleţitá po narození dítěte, kdy jsou 

prvními lymfatickými orgány, které se setkávají s mikroby a různými antigeny (Čihák 3, 

2009, s. 176). 

 Lymfatický hltanový okruh Pirogov – Waldaerův je tvořen jednak 

zřetelnými a dobře ohraničenými orgány – tonsilami, jednak difúzními pruhy mízní 

tkáně, které tonzily navzájem spojují a  uzavírají tak kruh. Jedná se o mandli 

nosohltanovou, patrové mandle a mandli jazykovou na kořeni jazyka, dále pruhy 

lymfatické tkáně za zadními patrovými oblouky. Součástí tohoto bočního pruhu, který 

spojuje všechny tři je i tonsilla tubaria. V ţádném případě to není typická mandle, ale 

lymfoidní tkáň ve sliznici uvnitř faryngeálního ústí sluchové trubice. Také hrtanová 

mandle v oblasti sliznice laryngeálního vestibula patří do tohoto systému (Lejska, 1995, 

s. 202–203). 

2.2 Fyziologie dýchání 

Respirace v běţném slova smyslu zahrnuje dva děje: zevní dýchání, resorpci O 

a odstraňování co  z těla jako celku, a vnitřní dýchání, výměnu plynů mezi buňkami 

a jejich vnitřním prostředím (Ganong, 1976, s. 529). 
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2.2.1 Dýchací cesty 

Kdyţ vdechnutý vzduch projde nosem a pharygeem, kde se ohřeje a přibere 

vodní páry, pokračuje dolů tracheou, bronchioly, respiračními bronchioly a alveolárními 

dučejemi do alveolů. Alveoly jsou obklopeny plicními kapilárami a ve většině oblastí 

jsou struktury mezi vzduchem a alveolární krví, kterými O2 a CO2 difundují,  nesmírně 

tenké. Člověk má 300 miliónů alveolů a celková plocha alveolárních stěn ve styku 

s kapilární krví je asi 70m². 

2.2.2 Dechové objemy a jejich měření 

2.2.2.1 Statické dechové objemy 

Mnoţství vzduchu, které přejde do plic při kaţdém vdechu se nazývá dechový 

objem – Vt. Vzduch, který se vdechne při maximálním inspiračním úsilí nad dechový 

objem je inspirační rezervní objem – IRV.  Objem vypuzený aktivním expiračním úsilí 

po pasivním výdechu je expirační rezervní objem – ERV a vzduch zbývající v plicích 

po maximálním výdechovém úsilí je reziduální objem – RV (Ganong, 1976, s. 531). 

ERV a RV je mnoţství vzduchu, které zůstane plicích na konci klidového výdechu 

a nazývá funkční reziduální kapacita – FRC  

 Totální plicní kapacita (TLC) je mnoţství vzduchu, které je v plicích po 

maximální inspiraci a vitální kapacita (VC) je mnoţství, které můţeme v této situaci 

usilovně vydechnout.  

 Plicní objemy jako klidový výdech (Vt), vitální kapacita (VC), nádechový 

a výechový rezervní objem (IRV a ERV) měříme dnes jiţ většinou na elektronických 

digitálních přístrojích i naší výroby. Měření objemu funkční reziduální kapacity (FRC)  

a reziduálního objemu (RV) vyţaduje dobře zařízenou funkční laboratoř. K jeho určení 

se pouţívá inertní plyn, nejlépe helium.Statické měření dechových objemů však 

nevyjadřuje zcela funkční kapacitu, proto dáváme v praxi přednost spíše měření objemů 

dynamických. 

2.2.2.2 Dynamické dechové objemy 

Poměrně jednoduchým, spolehlivým a přitom dostatečně vypovídajícím 

měřením je tzv. usilovný výdech VC. Představuje tu část objemu plic, kterou 

vyšetřovaný usilovně, rychle a co moţno nejúplněji vydechne. Je nepřímým výrazem 

velikosti proudového odporu. Záznam se nazývá spirogram, který vedle který vedle 

objemu vydechnutého vzduchu vyjadřuje i čas nutný k jeho vydechnutí. Nejčastěji 
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uţívaným je objem vydechnutý v 1 sekundě – FEV1 nebo ve 3 sekundách FEV3. Tyto 

hodnoty mohou být vyjádřeny jako  procento vydechnuté VC. Další moţností je pouţití 

tzv. peak-flow meter, který zachycuje jednoduchým  způsobem nejvyšší výdechovou 

rychlost, nemocný jej můţe pouţívat sám k hodnocení svého stavu, ev. i  jeho 

fyzioterapeut k určování efektu respirační fyzioterapie. 

Další cennou měřenou hodnotou je střední část vydechovaného proudu vzduchu, 

tj. mezi 25% a 75% z VC. Tato hodnota bývá nazvána střední výdechový objem. Tu 

hodnotu také měří i osobní peak-flow meter. (Máček, Smolíková, 1995, s. 19–20) 

Metodou zjištující průchodnost dechových cest je měření maximální výdechové 

rychlosti,které zachytí první známky obstrukce jiţ v počátečním stavu. Současnou 

registrací rychlosti získáme křivku tzv. průtok-objem (flow-volume). (Máček, 

Smolíková, 1995, s. 23). 

2.2.3 Pružnost hrudníku 

Základní vlastností celého systému hrudník – plíce je  jejich pruţnost neboli elasticita. 

Tvar hrudníku je dán jeho skeletem spojeným vazivovými a chrupavčitými tkáněmi. 

Pruţnost hrudníku ovlivňují elastická vlákna obsaţená v těchto tkáních.. Podobnou 

funkci má klidový tonus svalstva hrudníku i svalstva na hrudník se upínajícího, jako 

jsou svaly stěny břišní, svaly zádové  i podélné svaly páteřní, plnící především 

posturální funkce. 

Hrudní stěna, kdyby nebyla brzděna elasticitou plic, majících tendenci se 

smršťovat, roztáhla by se na inspirační úroveň asi 70% VC. Je to vlastně klidová 

výdechová poloha hrudníku. Zvýšit tuto polohu dále však vyţaduje sílu, protoţe od této 

polohy má hrudník tendenci se smrštit. Elasticita hrudníku se významně účastní při 

určování jednotlivých oddílů VC, je ovlivněna deformacemi hrudníku jako 

kyfoskoliózou, dále obezitou apod.   

Elasticita plic a hrudníku tvoří jeden společný systém, jehoţ moţnosti jsou 

znásobeny různosměrným působením elastických sil plic a hrudníku. (Máček, 

Smolíková, 1995, s. 26). 

2.2.4 Poddajnost plic a hrudní stěny 

Změna plicního objemu vztaţená na na jednotku změny tlaku v dýchacích 

cestách je roztaţlivost neboli poddajnost (compliance) plic a hrudníku. Zpravidla se 

měří v tom rozsahu tlaků, ke je křivka relaxačního tlaku nejstrmější. Normální hodnota 
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je asi 0,1 litru/ cm H2O. Kdyţ se zvýší tuhost (rigidita) plic nebo hrudníku, hodnota 

klesne; je nízká při stavech s obstrukcí dýchacích cest a při plicní fibróze 

(Ganong,1976, s. 533). 

2.2.5 Dýchací svaly 

Dýchací pohyby probíhají jako střídavá aktivita dýchacích svalů v závislosti na 

pohybové aktivitě organismu. Při dýchacích pohybech se aktivují současně i svaly 

osového orgánu. Dýchací svalstvo se dělí podle funkčně anatomického rozdělení na 

svaly inspirační a expirační. 

 

2.2.5.1 Svaly primární inspirační 

Hlavním inspiračním svalem je bránice. Je to plochý kopulovitě formovaný 

svaly podobě membrány, oddělující dutinu hrudní od břišní. Vrchol brániční kopule 

tvoří šlachovité centrum tendineum ve tvaru trojlístku s jedním lístkem vpředu a dvěma 

vzadu. Od tohoto centra se rozbíhají paprskovitě svalová vlákna směrem dolů k úponům 

na periferii. Segmentové uspořádání bránice umoţňuje lokalizované dýchání běţně 

pouţívané ve fyzioterapii při lokálních poruchách plic nebo při skolióze. Moţnost  

samostatné funkce jednotlivých segmentů je důleţitá i pro vliv na posturální funkci. 

Funkce bránice při dýchacích pohybech se dá přirovnat k pístu. Píst se  však volně 

pohybuje v dutině válce, kdeţto bránice  je ke stěnám dutiny pevně připojena a pracuje 

nikoli jako píst, ale jako membránové čerpadlo a svým tahem za úpony na ţebrech a na 

páteři ovlivňuje konfiguraci hrudníku, osového orgánu i tvar hrudníku a tím zasahuje do 

posturální funkce (Véle, 2006, s. 231–232). 

Mm. intercostales externi spojují šikmo obě sousední ţebra, provádějí jejich 

elevaci a jsou významnou elastickou komponentou hrudníku (Dylevský, Druga, 

Mrázková, 2000 s. 338–340). 

2.2.5.2 Svaly akcesorní inspirační 

Svaly přídatné nádechové jsou:  

Svaly šíjové: mm. scaleni, mm. suprahyoidei et mm. infrahyoidei, 

m.sternocleidomastoideus 

Svaly hrudníku: mm.pectorales, m.serratus anterior,  m. serratus posterior 

superior, m. latissimus dorsi (při abdukci paţí pomáhá forsírovné inspiraci) 
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Svaly zádové: m. iliocotalis, m.erector spinae a krátké hluboké svaly zádové 

(Véle, 2006, s. 229). 

2.2.5.3 Svaly primární expirační 

 Primární svaly expirační jsou: mm. intercostales interni,  které jsou obdobou 

stejnojmenných zevních svalů, ale s opačným snopců. Vyvolávají depresi ţeber. 

Aktivita interkostálních svalů není při vlastním dýchání příliš výrazná. Jejich hlavní 

funkce nejspíš spočívá v zábraně paradoxních pohybů ţeber při inspiračním poklesu 

bránice, kdy zpevňují a fixují hrudní stěnu. 

Dále potom mm. intercostales intimi a m. transversus thoracis. 

2.2.5.4 Svaly akcesorní expirační 

Svaly přídatné výdechové jsou: mm. abdominis, m. erector spinae, m. serratus 

posterior inferior a m. quadratus lumborum (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000, s. 219).  

2.2.5.5 Antagonismus a synergismus bránice, břišních svalů a svalů 
páneního dna 

Při nádechu tlačí bránice na orgány dutiny břišní, které přenášejí tlak na páteř, 

pánevní dno a břišní stěnu. Svaly pánevního dna a břišní stěny reagují aktivně na 

vzrůstající tlak v břišní dutina při inspiriu. Zvýšená aktivita m. transversus abdominis 

sníţí vyklenutí břišní stěny a tím vzrůstá nitrobřišní tlak, který přispívá ke stabilizaci 

páteře. Crura diaphragmatis jdou poměrně silné pruhy svaloviny a jejich účinek na páteř 

není malý. Rozvíjením dolních ţeber při nádechu se zvětšuje průměr hrudníku. Tomu 

napovídá podle Kapanjiho i aktivita bránice, zejména je-li její pohyb dolů omezen 

vzrůstem tlaku v dutině břišní podmíněný aktivací pánevního dna a svalstva břišní stěny 

aktivovaného izometricky. Pohyb bránice směrem dolů můţe být mírně omezen 

vazivovými pruhy mediastina nebo vysokým stavem bránice při zvýšeném obsahu 

dutiny břišní např. výpotkem (při ascites). Aktivita bránice, břišních svalů i pánevního 

dna během nádech stabilizuje páteř k bederní oblasti a brání nestabilnímu podsazení 

pánve zhoršujícímu drţení těla (Véle, 2006, s. 232). 

2.2.6 Motorika hrudníku 

Dýchací pohyby můţeme pozorovat ve třech trupových sektorech: Dolní – 

břišní, od bránice po pánevní dno; střední – dolní hrudní, mezi bránicí a pátým hrudním 

obratlem a horní – horní hrudní, od Th5 aţ k dolní krční páteři. Při dýchacích pohybech 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

15 

lze pozorovat odlišný pohyb dolních a horních ţeber (Smolíková in Kolář et al.,  2010, 

s. 252) Pohyby ţeber se liší dle zakřivení, délky a uloţení. Nejvíce se zdvíhá první ţebro. 

Kaudálním směrem se exkurze pohybů ţeber zmenšuje. V horním úseku (dolní krční páteř 

a Th1–Th5) dochází k rozvíjení hrudníku anterioposteriorním směrem, přičemţ osa otáčení 

leţí ve frontální rovině. V dolním úseku (Th6–Th12) dochází k rozvíjení hrudníku 

laterolaterálním směrem, kdy osa otáčení je v rovině sagitální. Elevací ţeber tedy dochází 

k rozvíjení hrudníku anterioposteriorním a laterolaterálním směrem. Ve střední části mají 

costovertebrální spojení osu leţící šikmo v sagitální rovině v úhlu 45 °, a proto jsou 

zvětšeny oba průměry (Kapandji, 1974, s.138). 

Při inspiriu se hrudník rozšiřuje ve všech směrech – laterolaterálním, 

anterioposteriorním a kraniokaudálním. Směrová kombinace pohybů hrudníku je 

umoţněna dvěma funkčními mechanismy: pohybem horních ţeber (aţ po sedmé ţebro) 

a kosti hrudní ve směru anterioposteriorní (mechanismus sternokostální), pohybem 

dolních ţeber a bránice ve směru příčném a svislém (mechanismus 

kostodiafragmatický) (Smolíková in Kolář et al., 2010, s. 253). Svou kontrakcí při 

nádechu mění bránice tvar hrudníku několika způsoby. Bránice mění tvar hrudníku ve třech 

rovinách (sagitální, frontální,transversální) a je proto sama schopna plnit všechny základní 

funkce při inspiriu. Poklesem centrum tendineum kaudálním směrem dochází k zvětšení 

vertikálního průměru hrudníku a tím dochází k zvýšení objemu hrudního koše. Bránice 

později narazí na odpor, který je kladen břišními orgány a tím se vytvoří punctum fixum. 

Pomocí elevace dolních ţeber bránice zvětšuje příčný průměr dolního hrudníku a současně 

s pomocí sterna dochází k elevaci horních ţeber a tím k zvětšení anterioposteriorního 

průměru (Kapandji, 1974, s. 146).  

Většinou převaţuje určitý typ mechanismu, záleţí na mnoha faktorech. 

K významným patří například typ hrudníku, poloha těla, aktivace svalů a jejich napětí.  

Dýchací pohyby se opakují rytmicky ve dvou fázích – inspirium (nádech) 

a expirium (výdech), které jsou odděleny preinspiriem a preexpiriem. Preinspirium je 

krátká pauza na konci vdechu a před nádechem. S výdechem je spojen inhibiční vliv na 

svalovou aktivitu posturálně-lokomočního systému. Jeho účinek je podpoře inspirační 

pauzou (apnoe na konci inspiria). Výdech je všeobecně spojován s podporou relaxace 

a uvolněním svalového napětí. Preexpirium je krátká pauza na konci nádechu  a před 

výdechem. Nádech má excitační vliv na svalovou aktivitu posturálně-lokomočního 

systému a vyuţívá se pro facilitaci pohybové aktivity, např. při intenzivním 

soustředěním na určitý výkon prováděný se „zatajeným dechem“ (Véle, 2006, s. 228). 
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Dýchací pohyby probíhají formou rytmické aktivity dýchacích svalů a souvisí 

s pohybovou aktivitou. U nemocných s kardiovaskulární zátěţí probíhají i v závislosti 

na stresovém stavu organismu (Smolíková in Kolář et al., 2010, s. 253). 

2.2.7 Dechová práce 

Práci vykonávají dýchací svaly tím, ţe rozpínají tkáně hrudníku a plic, pohybují 

neelastickými tkáněmi a také vzduchem v dýchacích cestách.  (Ganong, 1976, s. 534). 

Dechová práce má dvě sloţky: 1, práce spotřebovaná k překonání k překonání odporů 

statických a 2, k překonání odporů dynamických. Podíl statické práce se zvětšuje při 

hlubokém pomalém dýchání, podíl práce dynamické při dýcháním mělkém a rychlém 

při stejné minutové ventilaci v obou případech. Při určité optimální kombinaci hloubky 

a frekvence dýchání můţe být celkové mnoţství dechové práce podstatně sníţeno. Bylo 

zjištěno, ţe tyto hodnoty jsou různé v různém věku, za různých podmínek klidu a zátěţe 

i u různých typů onemocnění (Máček, Smolíková, 1995, s. 30–31). 

U chorob obstrukčního typu, kde jsou vysoké dynamické odpory a převládá 

dýchání prohloubené a pomalé, naopak u nemocných s restriktivním onemocněním 

s vysokými statickými odpory a tedy vyšším podílem statické sloţky dechové práce, je 

typické dýchání mělké s vyšší frekvencí. Proto nemocný spontánně zachovává takovou 

dechovou frekvenci,  která mu po energetické stránce nejvíce vyhovuje. Nucením do 

jiné frekvence a hloubky můţeme vyvolat vyšší vyčerpání dýchacích svalů, přivodit 

jejich předčasnou únavu a vyvolat dušnost (Máček, Smolíková, 1995, s. 30–31). 

2.2.8 Fyziologie horních dýchacích cest 

Dýchací cesty mají více funkcí neţ jen vedení vzduchu. Zvlhčují nebo chladí ho 

tak, ţe kdyţ se dostane do alveolů, má tělesnou teplotu, nebo teplotu jí blízkou. Dýchací 

cesty obsahují rovněţ mechanismy, které do značné míry zabraňují cizím látkám dostat 

se do alveolů. Chloupky v nozdrách odfiltrují mnoho částeček nad průměr 10 µm 

a většina zbývajících částeček se usadí na sliznicích osu a pharyngu. Částice průměru     

2–10 µm obvykle dopadnou na stěny průdušnice a bronchů, kde působí reflexní 

bronchokonstrikci a kašel. Také jsou odstraňovány z plic „řasinkovým pohyblivým 

chodníkem“. Epitel dýchacích cest od přední třetiny nosu k začátku respiračních 

bronchiolů je řasinkový a řasinky, které jsou pokryty hlenem, kmitají koordinovaným 

pohybem. Řasinkový mechanismus je s to odstraňovat částečky rychlostí aspoň 

16mm/min. Částečky menší neţ 2 µm v průměru se obvykle dostanou do alveolů, kde 
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jsou pohlceny makrofágy a odplaveny do lymfatických uzlin. Význam těchto obranných 

mechanismů je zřejmý, kdyţ si uvědomíme, ţe v moderních městech kaţdý litr vzduchu 

můţe obsahovat několik miliónů částeček prachu  a dráţdivých látek (Ganong, 1976, 

s. 537). 

2.2.9 Funkce lymfatického hltanového okruhu 

Je známo, ţe původ T-lymfocytů je vázán na rozvoj lymfoepiteliálního orgánu 

thymu v raném dětství. B-lymfocyty jsou odvozovány od lymfatické bursa Fabricií, 

uloţené v kloace ptáků. Předpokládá se, ţe tuto funkci u savců dílem přebírají tonzily, 

jimţ je nověji přiznána i geneze T-lymfocytů. Následné generace T-lymfocytů formují 

buněčnou imunitní odpověď, jsou odpovědné za pozdní alergickou reakci, za pozdní 

fázi zánětu a rejekci transplantátů. Morfologicky se projeví převáţně kulatobuněčnou 

infiltrací. Následné populace intraepitelových B-lymfocytů formují humorální imunitní 

odpověď. Souhru lymfatické tkáně  a epitelu lze nejlépe sledovat na patrových 

mandlích. Soustava krypt vytváří rozsáhlý slizniční povrch, dosahující na vrcholu 

vývoje mandle aţ 300 cm2.  

V období nejvyšší aktivity mandle takto denně  migruje asi 100 milionů lymfocytů. 

Z nich asi polovina po kontaktování s antigenem přináší získanou informaci zpět do 

sekundárního folikulu mandlí nebo mízních uzlin. Zde se pak podílí na tvorbě nové 

generace lymfocytů, nesoucích kopii příslušné senzibilizace. Takový lymfocyt je 

uveden do klidu jako paměťová buňka, vstupující do bezprostřední imunitní reakce při 

novém setkání s antigenem. Do imunitní souhry vstupují i makrofágy, dendritické 

Langerhansovy buňky a další buňky retikula mandlí a kolující leukocyty. 

To je zjednodušeně základní princip podílu mandlí na imunitě organismu a to jsou 

soudobé důvody k rezervovaným indikacím tonzilektomií a adenotomií, zejména 

v dětském věku (Hybášek, 1999, s. 24). 

2.3 Patologie horních dýchacích cest 

2.3.1 Poruchy dýchání 

 Základními poruchami dýchání jsou:  

- Tachypnoe – zrychlené dýchání. 

- Bradypnoe – zpomalené dýchání. 
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- Hyperpnoe – prohlobené dýchání, např. při acidóze. Člověk se tak zbavuje 

ve větší míře oxidu uhličitého a tím sniţuje kyselost krve. 

- Apnoe – krátkodobé zastavení dechu, často na reflexním podkladě. 

- Dyspnoe – namáhavé dýchání za účasti pomocných dýchacích svalů. Bývá 

provázeno pocitem nedostatku vzduchu, neklidem, úzkostí. 

- Periodické dýchání – apnoické pauzy jsou střídány různě hlubokými vdechy, 

Vyskytuje se při poškození centrální nervové soustavy. 

- Asfyxie – dušení. 

- Asthma bronchiale – záchvatovitá dušnost. Dochází ke staţení hladké 

svaloviny bronchů a tím k jejich zúţení. Potíţe zvyšuje vrstvička vazkého 

hlenu na sliznici, která lumen bronchu ještě více zúţí (Mačák, Mačáková, 

2004, s. 180). 

2.3.2 Obranná opatření dýchacích cest 

2.3.2.1   Kašel 

Kašel je velmi častým, důleţitým projevem onemocnění zvláště horních cest 

dýchacích. Je navozen podráţděním vagových zakončení ve sliznici. Prudkým 

vydechnutím se odstraní z dýchacích cest dráţdivé látky. Suchý kašel je  bez 

vykašlávání hlenů, vlhký kašel s vykašláváním hlenů. Hleny (neboli sputum) jsou 

vhodné pro cytologické vyšetření. Vykašlávání se nazývá také expektorace, sputum je 

téţ moţné vysmrkat (Mačák, Mačáková, 2004, s. 181). 

2.3.2.2 Kýchání 

Kýchání je vyvoláno reflexním podráţděním trojklaného nervu ve sliznici nosní 

dutiny. Prudký vdech prochází nosohltanem a nosem (Mačák, Mačáková, 2004, s. 181). 

2.3.3 Některé příznaky respiračních chorob 

O kašli jsme jiţ hovořili jako o obranném mechanismu organismu, je o něm 

nutno uvaţovat i jako o důleţitém příznaku respiračních chorob. Je provázen velkými 

a rychlými změnami intratorakálního tlaku. Tyto změny mohou negativně ovlivnit 

kardiovaskulární aparát (pokles ţilního návratu, náhle cévní příhody) i vlastní plicní 

tkáň (poškození alveolárních sept). Patologický kašel je odpovědí na podráţdění 

o intenzitách, které by v normě kašel nevyvolaly (Paleček, Schück, Vízek, 1994, s. 23). 
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Bronchiální hypersekrece bývá známkou aktivity zánětlivého procesu uvnitř 

dýchacích cest. U nemocných s chronickým bronchiálním zahleněním je vitálně důleţité 

pravidelné odstraňování sputa. Sekrece v dýchacích cestách je u mnoha nemocných ve 

srovnání se zdravými lidmi nejen zvýšena co do objemu, ale liší se také viskozitou, 

elasticitou a reologickými vlastnostmi (Smolíková, Máček 2010 s. 69). 

Dušnost neboli dyspnoe je subjektivní pocit nedostatečnosti dýchání. Objeví se 

i u zdravých lidí při vyčerpání dechové rezervy, např. při velké námaze.U nemocných, 

jejichţ dechová rezerva je sníţena, se objevuje i při mírném stupni námahy (námahová, 

latentní dušnost) nebo dokonce i v klidu (klidová, manifestní dušnost). Dušnost můţe 

mít i primárně cirkulační původ (asthma kardiale) (Paleček, Schück, Vízek, 1994, s. 23). 

I kdyţ je dušnost převáţně subjektivní pocit, přesto se pro její kvantitativní vyjádření 

pouţívají některé metody, které se snaţí její průběh poněkud objektivizovat. Pro odhady 

stupně dušnosti lze pouţít buď předem připravené popisy její intenzity, při činnostech 

při kterých se objevuje a z výsledku vypočíst její hodnotu vyjádřenou tzv. indexem 

dušnosti (Smolíková, Máček 2010 s. 29). 

Cyanóza je modravé zbarvení sliznic a kůţe způsobené nahromaděním 

redukovaného hemoglobinu (nad 5 g v 100 ml krve) Při plicních chorobách se můţe 

vyskytnout cyanóza centrální způsobení nedostatečným okysličením arteriální krve 

(Paleček, Schück, Vízek, 1994, s. 23). 

2.3.4 Nejrozšířenější nemoci horních dýchacích cest 

Respirační onemocnění horních cest dýchacích je velmi častou chorobou, která 

se vyskytuje napříč celým spektrem populace. Zejména u dětských pacientů tvoří 

mnohdy významnou součást jejich ţivota. Dodnes panují v různých definicích 

onemocnění horních dýchacích cest nejasnosti. Stejně tak se někdy aţ diametrálně liší 

léčebná doporučení. Zatím posledním dokumentem, který definuje choroby horních 

dýchacích cest a upravuje jejich léčbu, je Europian Position Paper on Rhinosinusitis and 

Nasal Polyps 2007 (Fišerová, 2008). 

Mezi nejčastější onemocnění horních cest dýchacích patří různé formy zánětů, 

které se často vzájemně kombinují. Jednotlivé úseky dýchacích cest na sebe navazují, 

ani záněty jednotlivých částí nejsou přesně ohraničené a někdy se rozšíří na celé horní 

dýchací cesty. Mluvíme pak o kataru horních dýchacích cest (Mačák, Mačáková, 2004, 

s. 182). 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

20 

2.3.4.1 Rýmy 

Záněty nosní sliznice neboli rýmy se dělí na akutní a chronické, specifické 

a nespecifické,  samostatné nebo sdruţené. Akutní záněty bývají virového původu,méně 

často vznikají jako primárně bakteriální záněty, podobné obrazy vznikají i po přetíţení 

neadekvátní teplotou, chemickými vlivy a alergeny. Současně se sliznicí nosu bývá 

postiţena i sliznice nosohltanu a hovoříme o rinofaryngitidě (Hybášek, 1999, s. 86). 

Rýma znamená pro malé děti a především pro novorozenci často velmi váţné 

celkové onemocnění. Mluvíme proto o „infektu horních cest dýchacích“ nebo dokonce 

o „rýmové chorobě“. Virová rýma novorozenců je celkové onemocnění jako odraz 

imunologické neschopnosti lokalizovat chorobný proces. Podle imunitního stavu, věku 

a původce onemocnění mohou být klinické příznaky rozličné. Nejčastěji je klinický 

obraz charakterizován nedostatečnou obranyschopností organismu, váţnou poruchou 

dýchání a poruchou výţivy dítěte.  

U starších dětí, na základě lepšího imunitního stavu, se začíná proces lokalizovat 

v horních cestách dýchacích, nepřechází do všech ústrojí. Jedná se o nejčastější 

onemocnění i u batolat a starších dětí. Příčinou bývá nejčastěji virus, pravděpodobně 

více kmenů, na virovou infekci brzy nasedá bakteriální superinfekce (Lejska, 1995, s. 

141). Inkubační doba je 1–3 dny, Zpočátku sledujeme lehké mrazení, postonávání, 

nechutenství, povleklý jazyk, sníţený čich, subfebrilie, pocit svědění v nose. Sekrece 

z nosu je zpočátku vodnatá, bohatá. Během 2–3 dnů výtok houstne, stává se hlenovitý 

aţ hnisavý. Choroba ustoupí za 7–10 dní, současně s obnovením nosního dýchání. 

Spoluúčast sliznice vedlejších nosních dutin při rýmě se projevuje na tlaku a bolestech 

v krajině čelní – aţ u starších dětí – a za okem, zduření tubární sliznice má za následek 

přechodnou nedoslýchavost, častější mediootitidy. Rovněţ laryngotracheobronchitidy 

bývají jako následek „sestupné infekce“. 

Kauzální terapie rýmy není dosud vyřešena. Je proto nutné zachovávat obecná 

pravidla léčení viróz. Lůţkový reţim, potní kúra, antipyretika, čaj s citronem atd. 

Uţíváme nosní kapky, kapeme vţdy v horizontální poloze a ţádné kapky nekapeme 

déle neţ týden (Lejska, 1995, s. 142–143). 

Sekret z nosu je třeba u kojenců a menších dětí odsávat, smrkání má být nenásilné, 

postupně kaţdá strana zvlášť po prokapání a uvolnění nosu, jinak hrozí infekce do dutin 

a středouší (Hybášek,1999, s. 87). 

Alergická rýma je jedním z nejčastějších chronických onemocnění dětského 

věku. Mnohdy je zaměňována za „obyčejnou rýmu“ a to je problémem při její 
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diagnostice, protoţe  rodiče ani nenavštíví lékaře. Jedná se o reakci z přecitlivělosti na 

určitý specifický alergen, který u senzibilizovaného jedince vyvolá zánětlivý proces 

v oblasti sliznic horních cest dýchacích. Zánět je zprostředkován protilátkou IgE 

(Vernerová, 2010). 

2.3.4.2 Sinusitidy 

V kojeneckém a batolecím věku jsou izolovaná onemocnění vedlejších nosních 

dutin spíše výjimkou. Bývají zahrnovány pod obrazem kataru horních dýchacích cest. 

Při diagnostice sinusitid nutno brát v úvahu věk, neboť na něm odvisí stav vývoje dutin. 

Nejdříve bývá patologickým procesem zasaţen čichový labyrint, pak dutina čelistní. 

Teprve od desátého roku ţivota bývá zasaţena dutina čelní. Sinusitidy lze rozdělit na 

akutní, prolongované nebo recidivující, chronické a alergické.  

Akutní sinusitida vzniká v průběhu akutní rýmy nebo při jiných infekčních 

onemocněních. Infekce se šíří z dutiny nosní do vedlejších nosních dutin, proto se raději 

hovoří o rinosinusitidě (Lejska, 1995, s. 154). 

 Nejčastěji postihuje dutiny etmoidální, v dětském věku téměř  pravidelně 

v průběhu akutní rýmy. Druhou nejčastěji postiţenou dutinou je dutina čelistní, pak 

následuje dutina čelní a vzácně bývá postiţena dutina klínová. Nezřídka bývá postiţení 

více nebo všech dutin jedné nebo obou stran a pak hovoříme o jednostranné nebo 

oboustranné pansinusitidě. Symptomatologie je pak výraznější, zejména v dětském věku 

(Hybášek, 1999, s. 92). 

Patologické poměry jako deformity nosní přepáţky, patologicky změněné 

skořepy, cizí tělesa, nádory v nosní dutině, atrezie nosních vchodů nebo choan, rozštěpy 

patra, zbytnělé patrové nebo nosohltanové mandle významně přispívají jak ke vzniku, 

tak udrţování zánětu v dutině nosní (Lejska, 1995, s. 154). Příznaky jsou bolest hlavy, 

někdy hemikranie, bolestivé výstupy větví n.V., bolestivý poklep nad dutinami, 

stupňování bolesti při poskocích a v předklonu. Bolesti mívají své maximum 

v dopoledních hodinách. Patologická sekrece je podle stadia nemoci vodnatě  hnisavá, 

hnisavá, hlenohnisavá, zpravidla nepáchnoucí, s výjimkou sinusitid odontogenních a po 

koupání. Bývá hyposmie a ztíţená nosní průchodnost (Hybášek, 1999, s. 92). 

 Léčba je lokální i celková, přičemţ platí hlavní zásada, která spočívá v obnovení 

drenáţe ostiomeatálního komplexu, v potlačení infekce, v potlačení bolesti a v prevenci 

přechodu do chronické fáze. Medikamentózní preparáty jsou zastoupené skupinou 

s antimikrobiálním účinkem a v pouţití dekongescentních preparátů s lokálním 
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i systémovým působením. Dále je to skupina léků s analgetickým, antihistaminovým, 

antitusickým a mukolytickým účinkem. Své opodstatnění má klimatická léčba, 

aerosolové zvlhčování a hydratace sliznic s mukolytiky a kortikoidy a reflexní terapie. 

 Chirurgické řešení u těchto případů spočívá v provedení: punkce a výplachu 

dutin, zajištění fyziologické drenáţe (funkční endonazální endoskopická chirurgie), 

odstranění postiţené tkáně, korekci intranazálních anomálií (korekce nosní přepáţky 

apod.) (Jablonický, 2003). 

Prolongované nebo recidivující sinusitidy jsou u dětí velmi časté onemocnění, 

které pacienta obtěţuje klinickými příznaky  i rezistencí vůči terapii. Vyvinou se 

z akutního zánětu, který nemusí být vţdy správně léčen. Poměrně častou příčinou bývá 

proniknutí vody do dutin při koupání – při ponořování vzniká relativní podtlak v nose 

a voda sama proudí do jeho prostor. Prolongované sinusitidy často přecházejí 

v chronický proces (Lejska 1995 s. 155–156). Vleklým zánětem paranazálních dutin trpí 

asi 5 % populace.  V patofyziologii, stejně jako u zánětů akutních, hraje důleţitou roli 

porucha ventilace a mukociliárního transportu. Klíčovou oblastí pro vznik popřípadě 

udrţování zánětů je oblast vývodů etmoidálních sklípků pod a nad střední nosní 

skořepou. Příznaky vleklých zánětů paranazálních dutin nejsou nikterak bouřlivé, ale 

svojí vytrvalostí nemocné krajně obtěţují: sekrece z nosu je převáţně hlenohnisavá, je 

ztíţená nosní průchodnost, zejména vleţe. Té se nemocní brání chronickým kapáním 

nosních kapek, často na ni přivykají. Nosní neprůchodnost se můţe podílet na nočním 

chrápání a vzniku chronické faryngitidy (Hybášek, 1999, s. 92). 

2.3.4.3 Záněty hltanu 

Záněty hltanu dělíme na faryngitidy, jsou-li postiţeny stěny hltanu a na 

tonzilitidy,  jsou-li postiţeny lymfoepiteliální orgány. Souběţné postiţení obou 

označujeme jako tonzilofaryngitidy. Podle trvání jsou záněty děleny na akutní 

a chronické a histologicky na specifické a nespecifické 

U akutní faryngitidy  bývá etiologickým činitelem zpravidla virová infekce s moţnou 

bakteriální superinfekcí, prudká faryngitida můţe vzniknout i z fyzikálního 

a chemického přetíţení . Příznaky odpovídají druhu infekce, nebo poškození z přetíţení, 

většinou teplota není nebo jsou jen subfebrilie, palčivý pocit v krku a za nosem, 

stupňující se místně při polykání, vyzařování bolestí do uší nebývá (Hybášek, 1999, 

s. 104). 
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2.3.4.4 Angíny 

Angína, akutní zánět mandlí nebo také tonzilitida je akutní infekčně-alergické 

onemocnění lymfatické tkáně hltanu, především patrových mandlí. Původcem je 

hemolytický beta streptokok typu A, řidčeji stafylokok nebo adenovirus. Šíří se  

kapénkovou infekcí, přímým kontaktem nebo alimentární cestou, je moţná i autoinfekce  

(Lejska, 1995, s. 189). 

Patří mezi nejčastější onemocnění přenášená vzdušnou a kontaktní nákazou. 

Nemoc má sezónní i kolektivní výskyt. Vrchol incidence je ve věku od pěti do patnácti 

let. Inkubační doba je 2–6 dnů (při infekci Streptococcus pyogenes). Rozlišení virového 

a bakteriálního zánětu pouze na základě klinického vyšetření není moţné. Mezi základní 

příznaky doprovázející akutní infekci streptokokového původu patří: rychlý začátek 

onemocnění, horečka, bělavé povlaky na mandlích, zvětšení a bolestivost krčních uzlin, 

bolest při polykání, změna hlasu. Průběh je podmíněn pestrostí infekce, její různou 

patogenitou a nestejnou reaktibilitou organizmu. Roli zde hrají i těţká únava, nepříznivé 

psychické stavy, rozdílná vnímavost a odolnost organizmu, sníţená imunita při 

celkových onemocněních a podobně. Místní nález se rozvíjí zpravidla během dvou dnů 

a v dalších čtyřech dnech regreduje (Jablonický, 2003). 

Angína můţe být buď onemocněním samostatným, nebo můţe být jedním ze 

symptomů infekčních chorob – např. spalniček, spály, záškrtu apod., nebo chorob 

krvetvorného systému. 

Klasifikace angín je velmi obtíţná. Lejska rozlišuje tyto typy angín:  

- Katarální angína – angina catarrhalis 

- Folikulární angína – angina phollicularis 

- Lakunární angína – angina lacunaris 

- Adenovirová angína 

- Heparangína 

- Angina ulcero-membranancea Plaut-Vincenti-Simanovski 

- Angína plísňová – candidamycosis 

- Tonsillitis lingualis 

- Hyperkeratosis tonsillaris 

Chronická tonzilitida patří k nečastějším nemocem dospělého věku. V dětském 

věku bývá často sdruţena s adenoidní vegetací. Projevuje se loţiskovým zánětem 

v tonzilárním parenchymu, jak v okolí lakun, tak ve vazivovém stromatu. Dochází 

k deformacím a strikturám vývodů  lakun s následnou stagnací jejich obsahu, který je 
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tvořen mikrobiálními koloniemi, odloupanými epiteliemi a vystouplými lymfocyty 

a v zánětu téţ leukocyty a fibrinem. Odehrává-li se takový proces v blízkosti lůţka 

tonzily, dochází k jeho srůstům s okolím. Mandle ztratila své obranné vlastnosti a sama 

se stala zdrojem infekce, nemocný můţe mít vyšší frekvenci angín.  

Snaha o konzervativní léčbu tonzilitidy imunostimulací můţe být úspěšná, 

pokud se netvoří čepy. Výplachy a expresí obsahu tonzilárních lakun se dá docílit 

přechodných zlepšení, exprese si často provádí sami nemocní. Jsou-li obtíţe, objektivní 

nález a i patologický mikrobiologický nález, je vhodná tonzilektomie. Odstranění 

krčních mandlí se provádí zpravidla v celkové anestézii po běţné předoperační přípravě. 

Pooperační hojení trvá 10 aţ 14 dnů. Indikace k tonzilektomii prodělaly v posledních 30 

letech v souvislosti s poznání imunologických funkcí mandlí kritickou redukci výkonů, 

zejména v dětském věku. Místní nález a ani biopsie nám není schopna dát exaktní 

rozhodnutí o tom, ţe patologie mandlí je nezvratná, nebo ţe svojí frekvencí zánětů 

a jejich povahou ohroţuje nemocného. Je nutné zvaţovat anamnézu, laboratorní 

výsledky a spíše studovat nálezy v krku ve stadiu rozjitřeného zánětu. Často nemocní 

a občas i lékaři zaměňují angíny za faryngitidy (Hybášek, 1999, s. 104). 

2.3.4.5 Hyperplázie lymfoepiteliálního okruhu 

Hyperplázie lymfatické tkáně v hltanu se klinicky projevuje zvětšením hltanové, 

patrových a jazykové mandle a také difúzně rozhozené lymfatické tkáně, uspořádané do 

folikulů a zavěšené na vývodech drobných slinných ţláz ve stěnách hltanu. Je 

morfologickým korelátem vystupňované imunobiologické aktivity a proto má své místo 

v dětství. Hyperplazie jsou stupňovány imunologickým přetíţením, kdy vzniká obraz aţ 

klinického zánětu, výţivou s karencí vitaminů, hormonálními vlivy a exsudativní 

diatézou. Vznikají rovněţ jako projevy kompenzace po odstranění některé z mandlí. 

Tak po adenotomii vznikají recidivy a hyperplázie tubárních mandlí, po tonzilektomiích 

hyperplázie jazykové mandle a difúzní lymfatické tkáně hltanu tehdy, kdyţ současně 

s operací nedošlo k omezení v přetíţení antigeny. Zbytnělé mandle jsou často výrazem 

spojení fyziologické hyperplázie z aktivity lymfatické tkáně a sekrečního aparátu se 

zánětlivou hypetrofií, kde se často zmnoţuje i vazivové stroma. Lymfatická tkáň 

hltanového kruhu po splnění svého poslání pozvolna involuje, hltanová mandle jiţ po 

7. roce ţivota, patrové mandle asi po 12. roce. (Hybášek, 1999, s. 103) Pokud 

srovnáváme podíl fyziologické a patologické hypertrofie tonzil v dětském věku, 

jednoznačně převaţuje fyziologické zbytnění mandlí. Patologická hypertrofie se u dětí 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

25 

vyskytuje velmi zřídka. Naproti tomu u dospělých pátráme při hypertrofii tonzil po 

příčině jejich zvětšení (Sláma, 2006). 

Prosté zbytnění hltanové mandle i mandlí patrových má příznaky analogické 

zbytnění na základě opakovaných nebo chronického zánětu těchto orgánů. Také přísné 

klinické oddělení obou je obtíţné a i histologicky je hranice spíše teoretická.  

V popředí jsou známky obstrukce dýchání, které se mohou projevovat aţ i sleep 

apnoe syndromem a stagnací sekretu. Nosní neprůchodnost charakterizují projevy 

vleklé rýmy a rhinolalia clausa, obstrukci sluchové trubice intermitující převodní 

nedoslýchavost a mechanickou dysfagii celkové neprospívání. Zbytnění jazykové 

mandle je vzácné, projevuje se pocity tlaku aţ svírání při polykání. Hyperplastické 

palatinální tonzily vystupují nejčastěji jako stopkaté útvary, které se mohou ve střední 

čáře pod uvulou aţ dotýkat. Vnořený typ hyperplastických mandlí se ozřejmí nejlépe při 

dávení nemocného nebo při expresi tonzil, tonzilární lakuny však neobsahují 

patologický sekret nebo čepy (Hybášek, 1999, s. 103). 

2.3.5 Záněty středního ucha 

Záněty středního ucha obvykle představují pokračování zánětů horních cest 

dýchacích, jichţ je středouší výchlipkou. Dělíme je podle průběhu na akutní 

a chronické, podle lokalizace na tubotympanální, tympanomastoidální a epitympanální 

a podle nálezu na hnisavé a katarální (Hybášek, 1999, s. 145). 

Akutní zánět středního ucha (otitis media acuta) je jeden z nejčastějších zánětů 

v dětském věku. Jde o zánět sliznice Eustachovy trubice, středoušní dutiny a dalších 

částí pneumatického systému spánkové kosti. Mezi příčiny akutního středoušního 

zánětu patří: 

 1. dysfunkce Eustachovy trubice  

 2. průnik infekce  

 3. nedostatečná imunitní ochrana 

 Nejčastějšími původci akutního středoušního zánětu jsou respirační viry, 

Streptococcus pneumonie, Haemophillus pneumonie a Moraxella catharhalis. Hlavní 

lokální příznaky akutního středoušníhozánětu jsou bolest ucha, zhoršení sluchu, změny 

na bubínku a sekrece ze zvukovodu. Celkově pozorujeme horečku, neklid dítěte 

a nespavost. Diagnostika zánětu středouší se opírá o otolaryngologické, a hlavně pak 

o otologické vyšetření, jehoţ základem je otoskopie. 
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Při bolesti ucha je indikováno pouţití celkových i lokálních analgetik. V případě 

vyklenutého bubínku je indikováno provedení paracentézy. Pokud má pacient horečku 

vyšší neţ 38 °C, je indikováno antipyretikum. Neklid pacienta lze tlumit podáním 

obvyklých sedativ. Sekrece ze zvukovodu je nutno odstraňovat opakovaným čištěním 

vatičkou smočenou v roztoku borové vody. Antibiotika jsou indikována v případech 

rozvinutého zánětu, kdy nalézáme současně zánětlivé postiţení dýchacích cest 

a vysokou horečku. Antibiotikum je indikováno také při podezření na počínající 

komplikaci a při recidivujících zánětech středouší (Šlapák, 2006). 

Mezi nejzávaţnější problémy dětského ORL lékařství patří recidivující záněty 

středního ucha. Akutní otitida recidivuje u téměř poloviny nemocných a je problémem 

nejen klinickým, ale i sociálním. Příčiny recidiv mohou být jednak vývojové 

anatomické odchylky ORL orgánů v dětském věku a nebo získané – nesprávné léčení 

prvního akutního zánětu, masivní reinfekce, oslabená imunita, přítomnost adeoidní 

vegetace, oslabená imunita, alergie,  ekologické vlivy, ţivotospráva. Více se také 

vyskytuje u nedonošených a nezralých dětí a svou roli hraje v neposlední řadě 

i dědičnost (Lejska, 1995, s. 62). 

 Chronické záněty středního ucha u dětí vznikají z akutního zánětu za určitých 

disponujících předpokladů, které jsou prakticky stejné jako u recidivujících otitid. 

Charakteristickým příznakem pro chronický středoušní zánět jsou: 

- Trvalá perforace bubínku 

- Dlouhotrvající nebo často recidivující patologický výtok z ucha 

- Jizevnaté změny na bubínku a v dutině bubínkové: ztluštělý bubínek, 

vápenaté inkrustace, jizvy a srůsty mezi stěnou dutiny a řetězem 

kůstek 

- Trvalé funkční změny, převodní nedoslýchavost (Lejska, 1995, s. 74) 
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3 Speciální část 

Část speciální se zaměří na problematiku adenoidní vegetace v jednotlivých 

aspektech. 

3.1 Hltanová mandle – tonsilla pharyngea 

Tonsilla pharyngea (TP) se zakládá ve 3. nebo 4. měsíci fetálního ţivota. Kolem 

porodu dosahuje tloušťky asi 1 mm. Vzniká bohatou infiltrací lymfocytů ve 

faryngeálním epitelu. Skládá se ze 5–6 laloků, které probíhají odpředu dozadu. Mezi 

jednotlivými laloky jsou zářezy, které na rozdíl od stavby patrových mandlí netvoří 

krypty, jsou jen vyhloubeniny do lymforetikulární tkáně, ze které se celá TP skládá.  

U zdravého dítěte vidíme někdy hlubokou a širokou brázdu, probíhající paralelně 

s ostatními a nazýváme ji „mediální podélná brázda“, která potvrzuje, ţe základ je 

párový. Na spodině jednotlivých zářezů se nacházejí ţlázy hlenové a ţlázy slinné, které 

svými sekrety svlaţují okolí a zabraňují stagnování obsahu, coţ je obvyklé u tonsil 

patrových.  

Epitel, který kryje TP, je respirační, tj. víceřadý cylindrický, ale jsou zde i 

ostrůvky epitelu dlaţdicovitého. Vlastní lymforetikulární tkáň je uspořádána do 

lymfatických folikulů s typickými světlými reakčními centry, sloţeným především 

z lymfoblastů a s tmavým periferním lemem – koronou, tvořenou především ze zralých 

lymfocytů. Vznikají teprve po narození kontaktem s infekcí v okolí. Po narození bývá 

TP nezvětšena. Zvětšená TP, kterou nazýváme adenoidní vegetací, je většinou 

zapříčiněna zevními i vnitřními vlivy u disponovaných jedinců.  

TP má následující význam pro organismus člověka:  

- Zajišťuje místní ochranu proti infekci. Lymfoepitelová bariéra 

představuje první mechanickou linii ochrany, zachycuje antigeny. 

Bakterie nebo viry mohou pronikat jen přes poškozenou epiteliální 

vrstvu. Při  této činnosti se uplatňuje facocytóza a makrofágy. 

- Zvyšuje odolnost organismu proti nákazám tím, ţe se spoluúčastňuje na 

tvorbě imunity a tím, ţe vyrábí lymfocyty a imunoglobliny. 

- Udrţuje normální vlhkost sliznice hltanu 

- Má i vliv na trávení – ptyalin a mucin 

Všechny tyto funkce jsou však podmíněny zdravou tkání TP (Lejska, 1995, 

s. 202–203). 
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3.2 Adenoidní vegetace – patofyziologie a etiologie 

Zbytnělá nosohltanová mandle bývá polokulovitého tvaru a je zpravidla 

rozčleněna do několika laloků, oddělených od sebe hlubokými kryptami. Obvykle se 

sdruţuje s hyperplázií, podmíněnou přirozenou antigenní aktivací v rámci budování 

celulární imunity a čím je poměr patologické hypertrofie nad fyziologickou hyperplázií, 

tím vzdálenější je involuce AV  (Hybášek, 1999, s. 112). Vrchol výskytu AV je u dětí 

ve věku 3–6 (Greenfeld et al., 2003), poměr pohlaví  někteří autoři uvádějí zhruba 2:1 

ve prospěch chlapců (Soo Shin et al., 2007, Greenfeld et al., 2003, Zeleník et al., 2006), 

jiní vidí spíše rovnoměrné zastoupení pohlaví (Lehovcová, 2006, Chrobok,1999) 

V pubertě začíná AV atrofovat, takţe v dospělém věku  se s ní setkáme jiţ jen ojediněle. 

 Adenoidní vegetace vzniká v souvislosti s častějšími nebo vleklými záněty 

v nosní dutině či paranazálních dutinách. Z dalších faktorů můţeme brát v úvahu vliv 

ţivotosprávy, konstitučních vlivů, typ lymfatického aparátu a hormonální vlivy. 

 Ba dokonce jiţ samotné dýchání ústy můţe vést k stagnaci sekretu, pomnoţení 

mikroorganismů a změně pH v dutině nosní, a tak můţe být jedním ze zdrojů vzniku 

adenoidní vegetace (Hybášek, 1999, s. 112). 

Ve spojitosti s alergickými onemocněními, byla zjištěna vyšší incidence AV 

pouze u dětí s alergickou rýmou. U dětí s jiným alergickým onemocněním vyšší 

incidence AV zjištěna nebyla.  U dětí  s AV se častěji vyskytuje hypersenzitivita na pyly 

a plísně. (Modrzynski, Zawisza, 2007). 

3.2.1 Hodnocení velikosti adenoidních vegetací 

Velikost AV hraje roli především u příznaků, které souvisí s mechanickou 

obstrukcí prostoru horních dýchacích cest. U příznaků jako jsou rýma, kašel, 

bronchitidy, angíny, laryngitidy nebyla zjištěna souvislost mezi mírou těchto 

onemocnění a velikostí AV. 

Jemnými optikami je moţné endoskopicky transorálně či transnazálně 

u vyšetřovat exaktně i malé děti a tak se vyhnout nesprávným indikacím k adenotomii. 

Vyšetření prstem je dnes prakticky opuštěno, stejně jako vyšetření pomocí rtg lebky 

v boční projekci.  

Velikost AV nejčastěji hodnotíme podle překrytí choany z jedné nebo dvou 

třetin či zcela (I–III) a podle útlaku torus tubalis (není kontakt, je útlak, je překrytí a–c). 

Další způsob hodnocení je moţný podle Cassana, kde se hodnotí prostornost 
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choanálního ústí, nebo podle Wanga, kde hodnotíme vzdálenost vomeru k AV. 

Způsoby hodnocení uvádíme pro přehlednost v tabulce 1. 

 

 

1.  Hodnocení podle poměru AV k choanám 

 I –    AV v klenbě po horní okraj choan 

II. –   AV do poloviny choan 

III. –  AV přes polovinu choan 

+ podle poměru AV k torus tubalis 

a –     AV dosahuje k TT 

b –     AV utlačuje a deformuje TT 

c –     TT jsou AV překryty 

2.  Hodnocení podle vzdákenosti od vomeru k AV – dle Wanga 

malá  AV          <1 cm 

střední  AV        0,5 – 1 cm 

velká AV          <0,5 cm 

3.  Hodnocení podle  prostornosti choanálního ústí – dle Cassana  

1. st.      AV vyplňuje pouze horní segment nosohltanu 

2. st.      AV je do horní poloviny choan 

3. st.      AV přesahuje nosohltan s obstrukcí choanálního ústí a částečným uzavřením tubulárního ústí 

4.st.      úplná obstrukce, obě tubulární ústí a dolní hranice není přehledná 

Tab. 1. Přehled hodnocení AV  

 

Dle sledování Boleslavské, Kopřivové a  Komínka (2006) však nemá velký  

smysl hodnotit velikost samotné AV, protoţe příznaky se vyskytovaly v prakticky stejné 

četnosti u malých i velkých AV. Pečlivé  endoskopické  vyšetření  a hodnocení AV je 

však nutné hlavně z důvodu vyloučení  dalších  patologií  nosohltanu a z důvodů  

rozhodování  se  o dalších  výkonech.  Pro mechanickou  obstrukci nosohltanu není ani 

tak rozhodující absolutní velikost  AV jako  vzájemný vztah AV a nosohltanu .  

Vztah mezi velikostí AV u sektretolytické otitidy (OMS) a pravděpodobností 

vyléčení se ukázal jako významný, jak ukazuje  ve své studii Školoudík et al. (viz. 

kapitola 2.4.5.1 Adenoidní vegetace a otitis media secretorica) 

3.3 Symptomatika 

3.3.1 Respirační obstrukční syndrom, dýchání ústy 

Respirační obstrukční syndrom je mechanická klinická komplikace zapříčiněná 

AV, která omezuje ventilaci nosními průduchy. Děti dýchají ústy, zejména 

v horizontální poloze (Lejska, 1995, s. 205). U dětí je nosní dýchání kvůli anatomickým 

poměrům obtíţnější neţ u dospělého, i menší zduření sliznice je můţe snadno uzavřít. 
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Dýchání nosem je energeticky náročnější neţ dýchání ústy (Máček, Smolíková, 1995, 

s. 95). 

Dlouhodobé dýchání ústy vede ke svalovým a posturálním změnám které ústí aţ 

k  změnám dentoskeletálním. Bylo prokázáno, ţe dýchání ústy způsobuje změny ve 

vývoji dentice a kostry hlavy (Harari et al., 2010). 

ORL hodnocení ukázalo vyšší incidenci nosní neprůchodnosti, chrápaní, nosního 

dýchání, spánkových apnoe, noční hypersalivace, svědivého nosu, opakovaných angín 

a nočního skřípání zubů (Valera, 2002), sucho v ústech, zápach z úst (Neiva, 2008). 

Co se týče četnosti symptomů, nejčastější je chrápání. Obstrukční spánková 

apnoe u 72% dětí, pohyby během spánku u 69%, dýchání ústy u 62% a opakované 

buzení u 38%  (Greenfeld et al., 2003). Dále je poukazováno na noční slinění. Chrápání 

(ronchopatie) je dle řady autoru povaţováno za za nejlehčí formu obstrukční poruchy 

dýchání. Není spojeno se zjevnou hypoxemií, hyperkapnií ani s probouzecími reakcemi, 

ale podle současných poznatků můţe vest k podobným denním klinickým projevům 

jako OSA . Chrápání se pravidelně vyskytuje 7–12 %  všech dětí, sporadicky aţ u 20% 

dětí (Příhodová, 2007), ale  dle Greenfelda et al. (2003) u všech dětí s AV. 

Anamnéza dětí s respiračním obstrukčním syndromem také ukázala časté 

závaţné poruchy u příjmu potravy. Jen 18,2% těchto dětí konzumuje normálně pevnou 

stravu a maso. Krom toho, mnoho z těchto dětí si pomáhá při ţvýkání tekutinou, jí 

s otevřenými ústy nebo se u jídla dáví. Během vyšetření děti vykazovaly vyšší incidenci 

nezavírání úst, nebo ústa zavíraly asymerticky, změkčovaly si potravu slinami před 

polykáním a během ţvýkání pily vodu. Také více hýbaly hlavou, přerušovaně jazykem 

a rty a zatínaly m. orbiciularis oris během  polykání (Valera, 2002). 

3.3.1.1 Obstrukční spánková apnoe, oblast psychiatrie 

Obstrukční spánková apnoe (OSA) v dětském věku představuje významný 

zdravotní problém (Příhodová, 2010), přičemţ AV je její hlavní příčinou (Greenfeld et 

al., 2003) a vyskytuje se zhruba u 2% populace předškolního a školního věku 

(Uhlíková, 2008). 

Předpokládá se, ţe způsobena strukturálním zúţením HCD a abnormálním 

neuromotorickým tonem HCD. Kombinace těchto dvou mechanismů je odpovědná za 

zvýšený sklon HCD ke kolapsu během spánku. Aktivace svalů v HCD a zvýšení jejich 

tonu kompenzuje strukturální zúţení (Greenfeld et al.,  2003) 
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V roce 1965 bylo popsáno cor pulmonale u pacientů s AV způsobený jako 

komplikace obstrukční spánkové apnoe, která se manifestovala jako  plicní hypertenze 

vedoucí následně k hypertrofii pravé komory a plicnímu edému. (Noonan in Příhodová, 

2007)  

Krom této nejzávaţnější poruchy se projevuje také poruchou růstu, 

neprospíváním, zhoršením kognitivních funkcí (zejména paměti, pozornosti), poruchami 

chování a nálady. Je pravděpodobné, ţe můţe přispívat k rozvoji kardiovaskulárního 

onemocnění v dospělosti a trvale sniţovat kognitivní schopnosti. Například při testování 

dětí s OSA vykazovaly oproti kontrolní skupině horší výsledky v kognitivních funkcích 

a to ve dvou ze tří obecných testů, zaměřených na slovní zásobu a podobnosti (Surrat et 

al., 2006). 

Zejména v kombinaci s obezitou je předpokládaným rizikovým faktorem pro 

rozvoj metabolického syndromu. Včasná diagnostika a terapie můţe tedy významně 

ovlivnit kvalitu ţivota (Příhodová, 2010).  

OSA se můţe jevit stejnými  symptomy jako ADHD v oblasti psychosociální,  

proto je nutné provést důkladnou diferenciální diagnostiku (Válek, 2002).  

Apnoe a hypopnoe (omezení dýchání) vedou k opakovaným poklesům saturace 

hemoglobinu kyslíkem a k opakovaným krátkým probuzením. Prvním příznakem 

počínající obstrukce je chrápání, v případě OSA doprovázené apnoickými pauzami, 

ztíţeným dýcháním, abnormní polohou ve spánku (např. záklonem hlavy), neklidným 

spánkem, zvýšeným pocením, častější je výskyt parasomnií. Ranní probuzení bývá 

obtíţné, provázené pocitem sucha v ústech nebo bolestí hlavy (Příhodová, 2010).  

Denní příznaky mohou připomínat projevy, jaké se objevují u dětí s poruchou 

koncentrace s hyperaktivitou (ADHD), i kdyţ jejich intenzita je mírnější. Děti se špatně 

soustředí, mají zhoršené kognitivní funkce, coţ vede ke špatnému školnímu prospěchu. 

Kromě hyperaktivity se projevují další poruchy chování a nálady, jako je agresivita, 

úzkostnost, podráţděnost a depresivní příznaky. Protoţe u starších dětí není spánek 

rodiči jiţ tolik sledován, noční porucha dýchání někdy unikne pozornosti a tyto 

nespecifické příznaky mohou být v popředí klinického obrazu (Příhodová, 2010). 

3.3.1.2  Adenoidní habitus 

Vyřazení dýchání nosem způsobuje celkové specifické somatické znaky, které se 

projevují jako adenoidní habitus. Je zvýrazněn především na obličeji dítěte, vzniká 

facies adenoidea (Lejska, 1995, s. 204). Chybný vývoj horní čelisti se projeví utvářením 
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gotického patra, tedy chybí tlak jazyka na tvrdé patro, čímţ je narušen ţvýkací aparát.  

Ústa jsou trvale otevřena, jsou moţné anomalie v postavení zubů,  chybná okluze zubů  

a případná následná gangivitida (Chrobok, 1998). Otevřené postavení rtů podporuje také 

shromaţďování slin v předsíni dutiny ústní, tak dochází k častému dráţdění spodního 

rtu a tím k jeho zarudnutí a zmohutnění. Zadrţování slin v koutcích můţe vést také 

k zánětům a opakujícím se trhlinám v koutcích úst. Mokré rty zároveň rychleji osychají, 

coţ způsobuje nevědomé olizování rtů (Kittel, 1999, s. 14). 

Harari (2010) měřil parametry kraniofaciálního a dentofaciálního vývoje u dětí 

dýchajících ústy a zjistil signifikantní rozdíly mezi skupinou ústy dýchajících a nosem 

dýchajících dětí. 

Například  mandibula byla umístěna v zadní pozici ve vztahu k maxile u skupiny 

dýchající ústy, coţ se projevovalo zvýšením zvýšením incizálního schůdku, také bylo 

zjištěno zrotování mandibuly, zvětšení úhlu mandibuly, zvýšené patro, zúţení jak 

horních tak dolních oblouků zubů v úrovni špičáků a prvních stoliček ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Zkříţený skus bylo více frekventované u skupiny dětí, které 

dýchaly převáţně ústy (49%) oproti kontrolní skupině (Harari, 2010). 

Logopedické vyšetření u dětí ve věku 3–6 let ukázalo vyšší incidenci otevřených 

rtů a niţší pozici jazyka u dětí s AV. Tonus horního a spodního rtu, jazyka 

a m.buccinator byl sníţen u dětí s AV, zatímco u tonu m. masseter a m. mentalis nebyl 

shledán rozdíl. (Valera,  2003). Počet dětí, které byly kojeny, je významně vyšší u dětí 

dýchajících nosem (95%) neţ u dětí  s ROS (58%) (Neiva, 2008). 

Dýchání nosem, jak uţ bylo řečeno, je energeticky náročnější, avšak formuje 

příznivě vývoj dětského hrudníku. Naproti tomu dlouhodobé dýchání ústy, způsobené 

AV, vyţaduje překonání menšího odporu dýchacích cest. Dítě mu snadno přivykne 

a stane patologickým návykem. (Máček, Smolíková, 1995, s. 95) Dýchání ústy vede 

k poškození ventilace a hrudní expanze v motorice hrudníku, které později vedou 

k poruchám ve vývoji hrudního koše. 

 Obvod hrudníku byl předmětem studie Pires et al. (2007), bylo měřeno 73 dětí 

ve věku od 4 do 13 let obou pohlaví s obstrukcí dýchacích cest způsobenou zvětšenými 

mandlemi a kontrolní skupině 57 dětí od 6 do 13 let. Ve skupině dětí mezi šestým 

a sedmým rokem s hypertrofiií mandlí byl naměřen obvod hrudníku 62,125 cm ± 8,311 

cm (52–85), u kontrolní skupiny 66,300 cm ± 9,166 (57–88). U osmi aţ devítiletých dětí 

byly hodnoty 68, 435  cm ± 6,490 ( 55–80) u skupiny se zvětšenými tonzilami a 68,435 

cm ± 6,639 (59–86) u kontrolní skupiny. Data jsou statisticky významná. 
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 Předsunuté drţení hlavy je jednou z posturálních odchylek, kterou si děti, 

dýchající ústy, osvojují jako důsledek svojí snahy usnadnit dýchání. a zlepšit 

průchodnost HCD. Příčinu tohoto drţení můţeme vidět v nadměrné aktivitě m. 

sternocleidomastoideus. Tento sval můţe také fungovat v abnormálním vzorci kvůli 

zvýšenému úsilí v nádechu nosem. V důsledku předsunutého drţení hlavy se u těchto 

dětí vyskytuje protrakce a vnitřní rotace v ramenních kloubech, elevace a abdukce 

lopatek, kolena hyperextendována a nohy jsou ploché z důvodu předního posunutí 

celého těla  (Correa, 2007) . 

3.3.2 Porucha barofunkce 

Vzhledem k tomu, ţe v epifaryngu vyúsťuje ostium faryngicum tubae 

tympanoparyngicae, jeho uzávěr AV způsobuje poruchu ventilace dutiny středoušní a 

dochází k poruše barofunce, která se projevuje převodní nedoslýchavostí (Lejska, 1995, 

s. 204). 

Na poruchu barofunkce středouší můţeme soudit podle otoskopického nálezu – 

především při pouţití pneumatické otoskopie, podle stavu sluchu a podle výsledku  

tympanometrie (Chrobok, 1999). 

Polák v roce 1979 hodnotil výsledky tympanometrických a otoskopických 

vyšetření u 200 dětí před a po adenotomii stejným dílem byla  zastoupena četnost 

podtlaku a sekretu ve středouší. U dětí mladších 5 let byl však častější  sekret ve 

středouší zatímco ve skupině nad 5 let byl častější výskyt podtlaku. 

3.3.3 Hyporinofonie 

Hlas kaţdého člověka zní jinak. Způsobují to rezonanční dutiny (hrtanová, 

hltanová, ústní, nosohltanová, nosní), jimiţ prochází přerušovaný a vibrující sloupec 

vzduchu z prostoru nad hlasivkami (tzv. základní hrtanový/hlasivkový tón). Rezonance 

je fyzikálním jevem, jeţ má rozhodující význam pro akustickou skladbu hlásek (tónů – 

samohlásek a šumů – souhlásek). Průchodem přes dutiny se k základnímu tónu přidávají 

šumy a tóny rezonující v těchto dutinách. Rezonance závisí na objemu a tvaru dutiny, 

jejího vstupního a výstupního otvoru i vzájemném uspořádání dutin. Na výslednou 

akustickou podobu hlásky má velký vliv vzájemný poměr rezonancí v jednotlivých 

dutinách.  

Specifické postavení má dutina nosní, neboť její rezonance do artikulace  

zapojena u orálních hlásek není, zatímco  u nazálních hlásek se zapojuje a to i dutina 
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nosohltanová. Zvuk řeči a míru nosní rezonance (nazality) ovlivňuje především správná 

funkce patrohltanového uzávěru (velofaryngeálního uzávěru), ale také průchodnost 

a prostornost dutin, poloha jazyka, čelistní úhel, intenzita výdechového proudu vzduchu 

a stupeň tlaku vzduchu v okolí nad, pod i v úrovni hlasivek, v nosohltanu a v hltanu za 

dutinou ústní.  

Při AV je rezonanční funkce ovlivněna uzávěrem obou choan a vzniká uzavřená 

huhňavost zadní – hyporinofonie čili rhinolalia clausa (téţ hyporhinolalia) 

Ke vzniku hyponazality dochází , kdyţ nosový výdechový proud vzduchu z důvodu 

zavřeného velofaryngeálního uzávěru  (či kvůli jiné překáţce v nose) nemůţe nosem procházet. 

Artikulační vzduchový proud tedy prochází dutinou ústní a ztrácí se tím nosovost. Nosové 

hlásky m, n, ň znějí jako b, d, ď (Šlapák, Janeček, Lavička, 2009, s. 91 ). 

3.3.4 Porušení nazopulmonálního reflexu 

Porušení nazopulmonálního reflexu, který je důleţitý ke správné koordinaci dýchacích 

pohybů i v dolních oddílech dýchacího traktu. Tímto reflexem můţe být ovlivněna 

i bronchiální motorika, sekrece a cévní zásobení sliznice (Lejska, 1995, s. 204). 

 

 

3.3.5 Fokální infekce a mikrobiologické poměry v adenoidní 

vegetaci 

Adenoidní vegetace  je v dětském věku nejčastějším zdrojem fokální infekce  

v ORL. Zbytnělé tonzily jsou často projevem spojení přirozené hyperplázie z aktivity 

lymfatické tkáně a sekrečního aparátu se zánětlivou hypertrofií se zmnoţením 

vazivového stromatu.  Mikroabcesy, které jsou přítomné, se pokládají za nositele 

loţiskové infekce (Kolín, 2003, Lejska, 1995, s. 205).  

Bakteriální zatíţení v AV vede zejména častým mediotitidám, rinosinusitidám 

a angínám. Převládajícími  patologickými mikroorganismy jsou a-hemolytické a g-

hemolytické streptokoky, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, skupina A b-

hemolytických streptokoků a Moraxella catarrhalis. Z anaerobních byly pozorovány 

nejčastěji Peptostreptococcus, Prevotella a Fusobacterium (Brook et al., 2000). 
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3.3.5.1 Adenoidní vegetace a otitis media secretorica 

Záněty středouší jsou velice častým onemocněním v dětském věku, v obecné 

části práce je jim věnována samostatná kapitola, kde je jiţ naznačeno, ţe je často velice 

úzká souvislost s AV. 

Otitis media secretorica (OMS) je velmi častým onemocněním dětského věku. Je 

definována přítomností tekutiny ve středouší za celistvým bubínkem bez známek 

akutního zánětu. Můţeme se  setkat s mnoha synonymy pro toto onemocnění, jako např. 

tubotympanální katar, exsudativní středoušní zánět, serotympanon, mukotympanon, 

glue ear – klihové ucho, otitis media s výpotkem.Téměř 90 % dětí má v předškolním 

věku po určitou dobu sekret ve středouší. V anglosaské literatuře je za metodu volby 

povaţovváno zavedení ventilačních trubiček (VT), v českých zemích se dává přednost 

sanaci horních dýchacích cest s endoskopickou adenotomií a zavedení VT je obvykle 

indikováno aţ v druhé době.  

 Velikost adenoidních vegetací a vztah k tubárním torům je významným faktorem 

ovlivňujícím léčbu OMS. U pacientů s malými AV (I. stupně) je pravděpodobnost 

vyléčení OMS endoskopickou adenoidektomii 59%, zatímco u adenoidních vegetací II. 

a III. stupně stoupá nad 83 %. U pacientů s AV nedosahujícími k tubárním torům je 

pravděpodobnost vyléčení adenoidektomií 55%, pokud ale AV dosahují k torům, pak se 

zvyšuje na 82 % a u AV utlačujícími a přesahujícími tubární tory aţ na 90% (Školoudík 

et al., 2010). 

 Zeleník et al. navíc poukazuje na lepší efekt adenotomie na stav středouší 

u starších dětí po pátém roce, neţ u dětí mladších, tj. mezi druhým a čtvrtým rokem 

(2007). Oproti tomu Sadé ve starší studii (1994) nepotvrzuje pozitivní vliv na 

adenotomie na otitis media. 

3.3.5.2 Adenoidní vegetace a rinosinusitidy 

Rinosinusitidy patří k velice častým onemocněním u dětských pacientů, blíţe se 

jim jiţ věnovala kapitola 1.4.4.2 Sinusitidy v  obecné části. 

Shin et al. (2008) vyšetřoval skupinu dětí ve věku do 14 let, kteří podstoupili 

adenotomii  a sledoval souvislost mezi AV a dětskou rinosinusititdou. Pacienty rozdělil 

do 4 stupňů podle RTG snímku vedlejších nosních dutin. Stupeň 0 znamenal normální 

stav maxilárních sinů (46,8% pacientů), stupeň 1 ztluštění sliznice oboustranně 

v maxilárních sinech (31% pacientů), stupeň 2 jednostranné ztluštění sliznice a úplné 

zamlţení na druhé straně (10,7%) a stupeň 3 oboustranné úplné zamlţení (11,5%).  
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Nezjistil statisticky významnou souvislost mezi stupněm sinusitidy a velikostí 

AV. Z adenoidní tkáně izoloval baktérie v tomto zastoupení od nejpočetnější: 

Haemophilus influenza, Staphylococcus pneumonae, Staphylococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus,  MRSA.  Chrobok (1999) popisuje pozitivní nález na vedlejších 

nosních dutinách u 46% dětí, podstupujících adenotomii na jejich pracovišti.  

3.3.5.3 Vztah adenoidní vegetace k dolním dýchacím cestám 

Současné postiţení horních i dolních dýchacích cest je známým faktem. 

Iniciátorem často typického klinického stavu,  pro který je typický nález pískotů 

v prodlouţeném výdechu je infekce dýchacích cest. Dítě je  je celkově alterované, na 

začátku onemocnění bývají  subfebrilie. 

Dochází  k vyloučení fyziologického reflexního působení horních cest dýchacích 

na dolní cesty dýchací. Vlive descendentní  infekce a přímého poškození  sliznice 

tracheobronchiálního stromu inspirací neupraveného vzduchu pří dýchání ústy je často 

příčinou recidivujících bronchitid, provázených nepříznivým ovlivněním funkce plic 

(Chrobok, 1999). 

Niedzelska G., Kotowskia a Niedzielska A. (2008) měřily dynamické plicní 

objemy u 30 dětí s AV ve věku od 7 do 15 let před a po chirurgické terapii a výsledky 

ukázaly statisticky významné rozdíly před a po operaci. 

Zkoumány byly vitální kapacita (VC), usilovná vitální kapacita (FVC), objem 

vydechnutý usilovně v první sekundě (FEV1) nejvyšší výdechová rychlost (PEF),  

poměr FEV1  k FVC, poměr FEV1  k PEF, maximální výdechová rychlost v 50% FVC 

(MEF50) a maximální výdechová rychlost v 75% FVC (MEF75). 

Výsledky spirometrických vyšetření byly následující: Předoperační VC 2,19 l 

vzrostla na pooperační 2,63 l, hodnota FEV1  z 2,01 l na 2,26 l (statisticky nevýznamné 

odchylky). PEF vzrostl z 262,01 l/min na 350 l/min , FVC z 2,28 l na 2,71 l, FEV1 /FVC 

se změnil z 92,42 na 86,62, FEV1 /PEF z 0,0085 na 0063, coţ jsou data statisticky 

významná. Hodnoty změn MEF se neukázaly jako statisticky významné. 

3.4 Diagnostika  

Diagnostika AV vychází z osobní anamnézy, kde nalézáme typické znaky ROS, dále 

z celkového pohledu na pacienta,kdy je přítomen adenoidní habitus a adenoidní facies.  

Objektivní vyšetření zahrnuje zadní rinoskopii, kde vidíme zbytnělou lymfatickou tkáň, 

sahající různě nízko pod úroveň choan a utlačující vstup do sluchové trubice. S AV se 
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snoubí zbytnění tubární mandle, která svou zevní porcí obkruţuje hltanové ostium tuby 

a rovněţ přispívá k její obstrukci. Současně uzavírá za torus tubalis uloţený hluboký 

recessus pharyngeus - Rosenmülleri, který je pak sám, zejména po vzniku srůstů, 

zdrojem infekce. Nález dokonaleji demonstruje endoskopické transorální nebo 

transnazální vyšetření. Jemnými optikami je moţné posledně jmenovanou cestou 

vyšetřovat exaktně i malé děti a tak se vyhnout nesprávným indikacím k adenotomii. 

Vyšetření prstem je dnes prakticky opuštěno, stejně jako vyšetření pomocí rtg lebky v 

boční projekci (Hybášek, 1999, s. 112). Endoskopické metody umoţňují přesnější 

hodnocení velikosti a vzhledu AV (zánětlivé změny, exsudát, hlenohnisavý sekret). 

Dutinu nosní i nosohltan přehlédneme pomocí epifaryngoskopu, který můţe být rigidní 

nebo flexibilní, a jeho šíře bývá od 2,7 do 4 mm. Vyšetření se provádí v lokální 

anestezii nosní sliznice roztokem tetracainu a sanorinu, u větších dětí můţe být 

provedeno zkušeným vyšetřujícím bez anestezie (Lehovcová, 2006). 

V diferenciální diagnóze myslíme na hyperplázie a vývojové vady – choanální 

polyp, choanální artezie, cysta epifaryngu, dále na benigní a  maligní nádory (Lejska, 

1995, s. 207).  

3.5 Terapie 

Chirurgické odstranění AV nazýváme adenotomii (AT). Tento zákrok se provádí 

od roku 1868, kdy Dán W. Mayer v Kodani poprvé popsal zbytnění tkáně v nosohltanu, 

nazval ho adenoidní vegetací a vlastním nástrojem operaci provedl (Lejska 1995, 

s. 207). Do devadesátých let se na našich pracovištích prováděla AT u sedícího dítěte a 

kyretáţ se prováděla naslepo. Například na ORL klinice v Hradci Králové v roce 1994 

se provedlo 553 klasických adenotomií a 140 endoskopicky, v následujícím roce uţ to 

bylo všech 604 za kontroly endoskopu v celkové intubární anestezii (Chrobok 1999b).  

Na ORL klinice 2.LF UK bylo za rok 2006 provedeno 1550 adenotomií. Obě 

pohlaví bývají zastoupena stejně často (Lehovcová, 2006). 

 Důleţitý je také interval mezi indikací operace a její vlastní realizací. Pokud je toto 

období delší neţ 3 měsíce, doporučujeme kontrolní vyšetření nosohltanu, neboť zvláště 

během léta při malé nemocnosti dítěte mohlo dojít ke zmenšení AV a některé obtíţe 

mohou spontánně odeznít. Při rozvaze o vhodnosti adenotomie je důleţité zhodnotit 

celkový stav pacienta, přítomnost event. chronických onemocnění a očekávaný přínos 

operace. Součástí této úvahy bývá téţ názor rodičů dítěte (Lehovcová,  2006). 
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Endoskopicky asistovaná adenotomie se  provádí se vleţe v celkové intubační 

anestézii, zajišťuje dokonalost ošetření, téţ ve vztahu k tubární tonzile a tak omezuje 

počty recidiv na minimum. Úspěch AT musí být zajištěn sanací ostatních zánětů 

v horních cestách dýchacích a důslednou rehabilitací dýchání nosem. Pokud tak 

neučiníme, byla AT zbytečná, protoţe zbytková lymfatická tkáň znovu zbují. AT, je-li 

indikována, se provádí v kterémkoliv věku, daleko nejčastěji v předškolním a ranně 

školním věku. Neprovádí se při akutních zánětech cest dýchacích a hltanu. Relativní 

kontraindikací jsou i poruchy krvácivosti a sráţlivosti (Hybášek, 1999, s. 112). 

V dětském věku se často vyskytuje AV společně s hypertrofií tonzil. Ta se 

projevuje  loţiskovým zánětem v tonzilárním parenchymu, jak v okolí lakun, tak ve 

vazivovém stromatu. Zpravidla v souvislosti s angínami dochází k deformacím 

a strikturám vývodů lakun s následnou stagnací jejich obsahu. V tomto případě je 

řešením oboustranná tonzilotomie doprovázena adenotomií. Operační výkon se provádí 

v celkové anestezii při intubaci ústy za standardních sterilních podmínek (Sláma ml., 

Sláma st., 2006). 

Mezi rizika chirurgického výkonu patří komplikace anesteziologické, 

chirurgické a celkové. Přínos adenotomie spočívá v redukci výskytu zánětlivých 

onemocnění nosu, vedlejších nosních dutin, ucha a krku, zlepšení průchodnosti 

dýchacích cest, zlepšení sluchu, zlepšení celkového zdravotního stavu jedince, sníţení 

nemocnosti a úzkosti jedince i rodiny. Po zváţení výhod a nevýhod adenotomie by měla 

být provedena indikace k výkonu (Hybášek, 1999, s. 112). 

Nejčastější komplikací je krvácení, které nebývá hned pozorováno, protoţe dítě 

krev polyká, a proto krevní ztráty mohou být velké. 

Důleţitá se jeví také spolupráce s rodiči, které se věnoval Lejska, který zjistil 

nebojácné  a vyrovnané chování u  76 % dětí  u informovaných rodičů,  zatímco 

u neinformovaných rodičů bylo těchto dětí  méně , 55 % (Lejska, 1979). 
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Obr.1 Endoskopicky kontrolovaná adenotomie.  Převzato z: Hybášek, 1999 
 

 

 

V časném pooperačním období se doporučuje podávání nedráţdivé kašovité 

stravy a relativní klidový reţim. V letních měsících se nedoporučuje pobyt na slunci pro 

riziko vasodilatace a krvácení. Děti by se měly vyvarovat koupání v horké vodě. ORL 

kontrola probíhá za týden po operaci a je například na ORL klinice 2.LF UK doplněna 

edukací logopedky o nácviku správného dýchání nosem, aby  došlo  k rehabilitaci 

fyziologického dechového vzorce a jeho dlouhodobému pouţívání. (Lehovcová 2006) 

Po úspěšné adenotomii se u některých dětí znovu vyvinou symptomy AV. 

V těchto případech případech se vyskytuje zbytková tkáň AV a nebo se vyskytne 

recidiva AV podpořená nesprávným způsobem dýchání (Emerick, Cunnihgham 2006). 

 Lesinskas a Drigota ve své studii poukazují na korelaci opětovného růstu AV 

s věkem pacientů – častěji se objevuje u dětí mladších 5 let a opakovaného léčení 

antibiotiky. Tvrdí, ţe AV po operaci dorůstá velice zřídka a pokud se objeví nosní 

obstrukce, je rinogenního původu.  Transnazální fibroskopické vyšetření ukázalo 

opětovný vzrůst  u 19,1%, ovšem jen u 2% případů dosáhla AV stupně 1 ( Lesinskas, 

Drigota 2009). 

3.6 Uplatnění fyzioterapie 

Zůstává-li i nadále dýchání ústy, není nosohltan promýván vzduchem, dochází ke 

stagnaci sekretu, k zánětům sliznice, k opakované hyperplázii – a následně recidivě AV. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Eugenijus+Lesinskas
http://www.springerlink.com/content/?Author=Martynas+Drigotas
http://www.springerlink.com/content/?Author=Eugenijus+Lesinskas
http://www.springerlink.com/content/?Author=Martynas+Drigotas
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Nácvik, reedukace správného dýchání nosem je i prevencí vzniku patologických stavů 

v dolních cestách dýchacích. Lejska dokonce poukazuje na pozitivní vliv nosního 

dýchání, dechových cviků a dechové gymnastiky do takové míry, ţe ve 28% případů se 

AV zmenšily to té míry, ţe nebyla nutná AT  (Lejska 1995 s. 210).  

Téma rehabilitace při AV se dostalo do středu zájmu koncem padesátých let, kdy 

se mu věnoval přední český pediatr Švejcar (1957) a navázali na něj  Máček, Štefanová 

a  Švejcarová (1959). 

3.6.1 Charakteristika věkové skupiny 

Problematika AV se týká především dětí v předškolním a mladším školním věku. 

Předškolní věk je charakterizován jako období dokončené samostatnosti dítěte, jeho 

socializace v širším prostředí a především prohloubeného kontaktu s vrstevníky. Je to 

období dětské hry v nejširším slova smyslu, rozvoje dětské fantazie  a konkrétního 

myšlení (Máček, Vávra, Štefanová, 1975, s. 44–45). 

Období předškolního věku je charakterizováno těmito fyziologickými jevy: je 

dokončena myelinizace pyramidových drah, dozrávají funkce mozečku, uzrávají korové 

funkce. Dalším velmi významným aspektem tohoto období je vyzrávání uvědomění si 

a interpretace senzorické informace. Somestezie je zvláště významná pro vnímání 

pohybu, detekci chyb a jejich nápravu.  Hmat a zrak hraje také důleţitou roli 

v motorické kontrole a konceptu prostorových vztahů. Pokračuje kvalitativní 

a kvantitativní rozvoj hybných stereotypů. Zlepšuje se celková dynamická koordinace 

cyklických a  acyklických pohybů (Kolář et al., 2010, s. 117). 

 V pohybovém vývoji převládá potřeba  stále a volně se pohybovat. Jen děti 

nemocné neprojevují dostatek spontánní pohyblivosti. Volný pohyb v prostorách 

domova, na dětských hřištích, lezení po výškách, pohybové prostředky jako koloběţky 

a sáňky, první sportovní činnosti, míčové hry a jiné děti velice zajímají a uspokojují. 

 V rozumovém vývoji roste zásoba vědomostí, rozvíjí se inteligence a zejména 

fantazie, se kterou souvisí i pocity strachu, noční děsy po nepříjemných záţitcích. 

  V chování se snadno odráţejí rodinné poměry, způsoby hovoru. 

 Uvědomění si stavu choroby přináší často skleslost, děti podléhají pasivitě, 

apatii. Jejich celková výkonnost je niţší, trvalost koncentrace je krátkodobá, u ničeho 

dlouho nevydrţí. Vyhýbají se námaze, dávají přednost méně náročným formám hry.  

 Pozitivní stimulace, tj. pochválit vše, co se pochválit dá, neponiţovat dítě, ale 

vysvětlovat mu, změnit napjaté situace ve veselé, udrţovat radostnou atmosféru jsou 
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spolehlivými prostředky k prevenci psychických krizí (Máček, Vávra, Štefanová , 1975, 

s. 44–45). 

3.6.2 Hygiena horních cest dýchacích 

3.6.2.1 Smrkání 

Základem správného dýchání je volná průchodnost nosu a úst, tedy dobrá 

hygiena horních cest dýchacích.  

Proto je velmi nutné naučit jiţ malé děti, aby se uměly správně vysmrkat 

a vyčistit nos  se zapojením břišního  svalstva a bránice. V praxi se ukazuje, ţe velice 

mnoho dětí smrkat neumí, a proto se o musí v průběhu terapie teprve  naučit. (Kittel 

1999 s. 39) 

 Při nácviku samostatného smrkání je třeba dodrţet tato pravidla: 

- kapesník nesmí zakrývat oči  

- dítě musí při smrkání pouţívat obě ruce  

-  hlava musí být vzpřímená, pozor na záklon a otočení hlavy na jednu stranu  

- dotyk prstů je asi 1 cm vedle kořene nosu, nikoli přímo na „křídla“ nosu 

- křídla nosu nesmí být stisknuta  

-  sekret odstraňujeme pomocí dlouhého výdechu nosem, ústa jsou zavřena  

- sekret sbíráme do kapesníku dlouhým plynulým tahem dolů k nosním 

otvorům, bez tlaku na křídla nosu  

Nejprve smrkáme z obou nosních průduchů, pak ještě z kaţdého zvlášť (Smolíková 

2002). 

 Pro menší děti je tento nácvik někdy obtíţný, proto je třeba je při cvičení 

povzbuzovat a chválit, současně ale korigovat nedostatky. Snaţíme se o získání důvěry, 

dítě nekáráme (Smolíková, Máček , 1995, s. 51). 

3.6.2.2 Nosní sprcha 

Mimo smrkání doporučujeme pouţívat nosní sprchu. Je to proplachování nosu 

a nosních dutin slanou vodou, která se pomocí konvičky pomalu nalévá do jedné nosní 

dírky a druhou dírkou vytéká. Nosní sprcha je nejen výborným pomocníkem při čištění 

dutiny, ale slaná voda také otuţuje nosní sliznici. Jakmile je dítě schopno aktivní 

spolupráce, začínáme s nácvikem nosní sprchy, tedy asi okolo druhého roku.  

Při nosní sprše je třeba dodrţet následující postup: 
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-  připravit si roztok neutrálně teplé slané vody – na 3 dl vody jedna rovná 

kávová lţička kuchyňské soli, zamíchat a nalít do konvičky  

- hluboce se předklonit nad umývadlem, otočit hlavu na jednu stranu, hlava 

musí být níţe neţ pas trupu 

- hodně otevřít ústa a hlasitě jimi dýchat – slyšitelně „funět, vzdychat“  

-  zavést otvor zalévací trubičky do jedné, horní nosní dírky 

- pomalu zvedat konvičku nahoru, aţ ucítíme lechtání proudící kapaliny v 

nosní dutině a vidíme, ţe voda volně vytéká z druhé, spodní nosní dírky 

- vystřídat obě strany 

-  na konci procedury se pořádně vysmrkat a odstranit všechny hleny z nosu, 

vyplivnout sliny z úst 

Důleţité je při celém praktikování nosní sprchy dýchat ústy, aby nedošlo ke 

vdechnutí slané vody nosem (Smolíková, 2002). K nosní sprše můţeme vhodně pouţít i 

minerální vodu Vincentka. 

3.6.3 Korekční fyzioterapie posturálního systému 

Ovlivnění drţení těla je povaţováno za stěţejní a je součástí kaţdé cvičební 

lekce (Smolíková in Kolář et al.,2010, s. 252). Vstupní lekce fyzioterapie bývá často jen 

práce s tělem a jeho orientace ve vztahu k dýchání. Narušit zaţité drţení postury těla 

a následný pokus o posturální renovaci způsobuje především respiračním chronikům 

pocitový diskomfort (Smolíková in Hromádková, 1999, s. 367). 

Pohybovou osu dýchání tvoří pánev – páteř – hlava. Dýchací pohyby slouţí 

k ventilaci plic a současně mají vliv na posturální funkci a drţení těla (Smolíková in 

Kolář et al., 2010, s. 252). Podél této osy diagnostikujeme ve všech rovinách těla 

kineziologické odchylky, především v oblasti hrudníku, pletenců ramenních a také 

pánve, z nichţ nejčastěji hodnotíme bilaterální reakční abnormality postury. Například 

u svalů hypertonus ve zkrácení a hypotonus v prodlouţení, v kombinaci s funkčním 

omezením kloubní pohyblivosti a kloubní decentrací.  

Rovněţ opakované vyhledávání úlevových poloh vede k dysbalancím 

posturálního systému a ke vzniku substitučních funkčních odchylek pohybové soustavy.  

Dlouhodobé zatíţení a chronické obtíţe s dýcháním vedou k přijmutí reflexních změn 

jako běţného standardu pohybového systému. 

Korekční fyzioterapii začínáme v oblasti bederní páteře a postupujeme kraniálně. 

Většinou se jedná o aktivní, jemně, pomalu a přesně vedené pohyby. Jejich rozsah by se 
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měl blíţit fyziologickým rozměrům a jsou podmíněny aktivačním svalovým řetězením 

podle principů vývojové kineziologie.  

Nejčastější polohou, ve které se plně uplatňuje efekt korekční fyzioterapie 

posturálního systému je vertikální sed. Vertikální poloha je pro dýchání polohou 

fyziologickou, dýchání není v ţádném směru omezeno. Vzpřímená pozice  zajišťuje 

vzájemné startovní postavení axiálních komponent těla ve vztahu k pohybové ose těla 

a jejich společný vliv na samotné dýchání (Smolíková, Máček, 2010, s. 42–46). 

Startovní tenzní nastavení autochtonního svalstva ovlivňuje i startovní pozici ostatních 

částí pohybové soustavy , které se na dechovém procesu přímo i nepřímo podílí 

(Smolíková in Hromádková et al., 1999, s. 366). 

Mezi korekční aktivity patří: Korekce pohybové osy dýchání, postavení pánve, 

bederní páteře, hrudníku a hrudní páteře, krční páteře a postavení hlavy .  

Korekční fyzioterapie vychází z mnoha „škol zad“, například z Brüggerova konceptu.  

Brüggerův sed vzniká korigovaným napřímením páteře docíleným anteverzí 

pánve tvořících kompromis mezi sedem a stojem. Pro dlouhodobé sezení je vhodná 

individuální úprava ţidle. Aktivní způsob udrţení adekvátních páteřních křivek je sice 

namáhavý, ale dlouhodobě výhodnější neţ pasivní způsob, vyţaduje však aktivitu svalů, 

kterou je nutno naprogramovat. Brüggerův sed přispívá i k uvědomění si správné 

polohy, kterou je však nutno se naučit zaujmout bez zevních pomůcek (Véle, 2006, 

s. 108). Z hlediska vývojového konceptu však v tomto drţení není umoţněna potřebná 

aktivita bránice a tomu odpovídající kontrola nitrobřišního tlaku pomocí laterální 

skupiny břišních svalů a to podmiňuje insuficienci přední stabilizace páteře. Podobně je 

tomu u pánve, kdy u pacientů s fixovanou hrudní kyfózou dochází při napřímení páteře 

k nadměrné anteverzi (Kolář, Šafářová in Kolář et al., 2010, s. 236). 

3.6.4 Stimulace orofaciální oblasti 

Část mimických svalů bývá u dětí  s AV hypotonických, svaly obkruţující ústa  

a spojující nos a horní ret bývají zkráceny a jejich funkce bývá omezena a potlačena. 

Důvodem je zlozvyk dýchání ústy. Tato oblast se nazývá oronazální uzdička 

a probuzení její aktivity procvičením napomáhá k obnově správného způsobu dýchání. 

(Smolíková, 2002) 

 K aktivaci této oblasti můţeme pouţít několik cvičení: 

Kousek pevného, tvrdého papíru tvaru kolečka (nedráţdí ústní koutky) velikosti 

dvacetikoruny (průměr cca 2 aţ 3 cm) poloţíme na navlhčený dolní ret (stačí ret 
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olíznout, pro děti je to hra) a společně s horním rtem vtáhneme kolečko směrem dovnitř 

do úst. Dýcháme pouze nosem. Po několika vteřinách tento postup opakujeme, asi 3 aţ 

4×, aniţ bychom otevřeli ústa a kolečko vyndali. Toto cvičení doporučujeme provádět 

například při sledování pohádek, kdy je dítě zcela zaujato dějem a podvědomě zapome-

ne na subjektivně nepříjemný okamţik (spíše zapomenutou fyziologickou funkci) 

dýchání nosem (Smolíková, 2002). Cvičení ilustruje obrázek 2. v obrazové příloze 

příloze. 

Protahování horního rtu: Cvičení začneme dvěma prsty pod nosem Vyvíjíme 

mírný tlak a prsty pomalu pohybujeme pouze ve směru dolů. Postoupíme mírně vpravo 

a zatlačíme opět dolů, takto pokračujeme aţ k pravému koutku úst. Vrátíme se zpět 

doprostřed pod nos a vše opakujeme na levou stranu. Kaţdou stranu takto 

promasírujeme třikrát. Cvičení protahuje a prodluţuje horní ret, přibliţuje horní ret 

k dolnímu a zlepšuje retný uzávěr. Cvičení horního rtu s cílem posílení svalstva horního 

rtu a zlepšit rozsah pohybu a obratnosti horního rtu. Jemně skousneme dolní ret. 

Zdvihneme horní ret a poté jej stáhneme dolů. Pohyb nahoru a dolů opakujeme, přičemţ 

obličej je v klidu, pohybují se pouze rty, tváře nepokrčujeme a nepohybujeme jimi.  

Cvičení „O“. Schováme rty  pod zuby. Rty stáhneme k sobě tak aby tvořily 

krouţek jako „O“, rozevřeme čelisti a vtáhneme rty dovnitř do úst co nejvíce jen 

můţeme, čelisti zůstávají doširoka rozevřené. Svaly na krku co nejvíce uvolníme. Toto 

cvičení posiluje rty a tváře a zlepšuje tonus a rozsah pohybu rtů, nosu a tváří (Gangale 

2004 s. 131–132).Viz. obrázek 3. v obrazové příloze.  

 Pro facilitaci jazyka je vhodné pouţít cvik plazení jazyka dolů.Vyplázneme 

jazyk dolů na bradu, čelisti jsou rozevřené. Cvičení protahuje a posiluje jazyk a zlepšuje 

pohyblivost vpřed (Gangale 2004 s. 155). Viz. obrázek 4. v obrazové příloze.  

 

3.6.5 Základní dechový vzor a nácvik správného dýchání 

 První volbou na začátku cvičební lekce je technika volního dýchání . Je to vůlí 

kontrolované dýchání pacienta a označuje se správné dýchání. Jde o základní vzor RFT, 

který se skládá z těchto fází:  

- Vdech nosem, ústa jsou zavřena  

- Výdechová pauza na konci vdechu 

- Výdech ústy 

- Výdechová pauza na konci výdechu 
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Při nácviku správného dýchání nezasahujeme do rytmu pacientova dechu, pouze 

upozorňujeme nemocného, jak zlepšit techniku nádchu a výdechu tak, aby se jeho 

dechový vzor co nejvíce kvalitativně přiblíţil fyziologickému dýchání s nejniţším 

energetickým výdejem jako prevence únavy respiračních svalů (Smolíková, Máček, 

2010, s. 55).  

U dětí po AT nedochází většinou spontánně k návratu správného dýchání nosem. 

Uvádí se ţe 70% dětí si uchovává zvyk dýchání ústy (Chrobok,1999a). Volnému 

dýchání nosem sice nic nebrání, ale chybný návyk se velice často automatizuje. Proto je 

potřeba co nejdříve po AT začít s nácvikem správného dýchání. Jsou-li nosní průduchy 

průchodné, ale dítě při dýchání nos nepouţívá, je třeba nejprve nacvičovat nádech 

i výdech nosem při uzavřených ústech (Smolíková, Máček, 2010, s. 121). 

Dítěti zjednodušeným způsobem, například pomocí obrázků vysvětlíme anatomii  

a fyziologii nosu. Potom dítě vyzveme, aby si zkusilo představit, co jsme mu právě 

vysvětlili. Dítě se posadí a zavře oči. Terapeut mu říká: „Zkus vnímat, jak se střed 

horního rtu dotýká středu dolního rtu. Uvědom si své rty směrem  do stran  aţ ke 

koutkům. Vnímej celou plochu, představ si, jak široce a dlouze bys tuto plochu 

namaloval. Vnímej, jak horní ret leţí na na dolním rtu a jak dolní ret ten horní nese. 

Uvědom si, jak vzduch proudí nosními dírkami.  

Nabývání vědomostí o nose potřebuje svůj čas, my jej můţeme pozitivně posílit 

například tak, ţe dítěti řekneme: „Podívej se, teď jsi dýchal nosem celých 180 sekund 

jenom nosem.“ 180 sekund znamená pro dítě mnohem delší dobu neţ tři minuty (Kittel, 

1999, s. 100–101). 

Následuje koordinační souhra nádech nosem a výdech fouknutím pootevřenými ústy. 

Výdech by měl být volný a pomalý, bez síly a slyšitelný. Výdech ústy je třeba s dětmi 

nacvičovat nejlépe herní formou. K nejoblíbenějším patří bublání do vody, vyfukování 

bublifukových bublin, foukání do větrníků, pískací frkačky a další (Smolíková, Máček 

2010, s. 121).  Konkrétní cvičení jsou uvedena v praktické části a v  obrazové příloze.  

 U bublání do vody je  lepší neţ klasické brčko pouţívat trubičku s větším 

průměrem, cca 1 cm, protoţe nezvyšuje tolik odpor jako tenčí trubička. Dítě se tak 

zbytečně a neúčinně nenamáhá. 

 Během denních činností se dá dobře pouţít cvičení s cílem uvědomování si 

retního uzávěru – špátli, slanou tyčinku či oplatek drţíme lehce mezi rty (Kittel, 1999, 

s. 100). 
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 Pro děti velice přijatelným způsobem, jak ovlivnit způsob dýchání je také hra na 

dechový hudební nástroj. V sedmdesátých létech minulého století profesor Ţilka 

zpropagoval hraní na zobcovou flétnu jako součást dechové terapie u astmatu a stále je 

v povědomí jako účinný nástroj v boji s respiračními nemocemi.  

3.6.6 Techniky respirační fyzioterapie použitelné u pacientů 

s adenoidní vegetací 

3.6.6.1 Dechová gymnastika 

První volbou na začátku cvičební lekce je technika volního dýchání . Je to vůlí 

kontrolované dýchání pacienta a označuje se správné dýchání. Jde o základní vzor RFT, 

který se skládá z těchto fází:  

- Vdech nosem, ústa jsou zavřena  

- Výdechová pauza na konci vdechu 

- Výdech ústy 

- Výdechová pauza na konci výdechu 

Při nácviku správného dýchání nezasahujeme do rytmu pacientova dechu, pouze 

upozorňujeme nemocného, jak zlepšit techniku nádchu a výdechu tak, aby se jeho 

dechový vzor co nejvíce kvalitativně přiblíţil fyziologickému dýchání s nejniţším 

energetickým výdejem jako prevence únavy respiračních svalů (Smolíková, Máček, 

2010, s. 55).  

U dětí po AT nedochází většinou spontánně k návratu správného dýchání nosem. 

Uvádí se ţe 70% dětí si uchovává zvyk dýchání ústy (Chrobok,1999a). Volnému 

dýchání nosem sice nic nebrání, ale chybný návyk se velice často automatizuje. Proto je 

potřeba co nejdříve po AT začít s nácvikem správného dýchání. Jsou-li nosní průduchy 

průchodné, ale dítě při dýchání nos nepouţívá, je třeba nejprve nacvičovat nádech 

i výdech nosem při uzavřených ústech (Smolíková, Máček, 2010, s. 121). 

Dítěti zjednodušeným způsobem, například pomocí obrázků vysvětlíme anatomii  

a fyziologii nosu. Potom dítě vyzveme, aby si zkusilo představit, co jsme mu právě 

vysvětlili. Dítě se posadí a zavře oči. Terapeut mu říká: „Zkus vnímat, jak se střed 

horního rtu dotýká středu dolního rtu. Uvědom si své rty směrem  do stran  aţ ke 

koutkům. Vnímej celou plochu, představ si, jak široce a dlouze bys tuto plochu 

namaloval. Vnímej, jak horní ret leţí na na dolním rtu a jak dolní ret ten horní nese. 

Uvědom si, jak vzduch proudí nosními dírkami.  
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Nabývání vědomostí o nose potřebuje svůj čas, my jej můţeme pozitivně posílit 

například tak, ţe dítěti řekneme: „Podívej se, teď jsi dýchal nosem celých 180 sekund 

jenom nosem.“ 180 sekund znamená pro dítě mnohem delší dobu neţ tři minuty (Kittel, 

1999, s. 100-101). 

Následuje koordinační souhra nádech nosem a výdech fouknutím pootevřenými ústy. 

Výdech by měl být volný a pomalý, bez síly a slyšitelný. Výdech ústy je třeba s dětmi 

nacvičovat nejlépe herní formou. K nejoblíbenějším patří bublání do vody, vyfukování 

bublifukových bublin, foukání do větrníků, pískací frkačky a další (Smolíková, Máček 

2010 s. 121). Konkrétní cvičení jsou uvedena v praktické části a v  obrazové příloze.  

 U bublání do vody je  lepší neţ klasické brčko pouţívat trubičku s větším 

průměrem, cca 1 cm, protoţe nezvyšuje tolik odpor jako tenčí trubička. Dítě se tak 

zbytečně a neúčinně nenamáhá. 

 Během denních činností se dá dobře pouţít cvičení s cílem uvědomování si 

retního uzávěru – špátli, slanou tyčinku či oplatek drţíme lehce mezi rty (Kittel, 1999, 

s. 100). 

3.6.6.2 Instrumentální techniky RFT 

Positive Expiratory Pressure systém (PEP systém) je systém dýchání pouţívající 

pozitivní výdechový tlak, který proti dávkovanému odporu zvyšuje intrabronchiální 

tlak. Můţeme jej pouţít s cílem zlepšit ventilaci a průchodnost dýchacích cest. Dýchání 

s PEP principem zlepšuje konfiguraci hrudníku, pomáhá udrţet jeho pruţnost, obnovit 

pohyblivost optimálních dechových vzorů a je významnou prevencí vzniku deformit, 

zejména Harrisonovy rýhy. K nejoblíbenějším patří Thera PEP, jeho pouţívání snadno 

pochopí i děti ve věku dvou let (Smolíková, Máček,2010, s. 126-127). 

Dechové trenaţéry mohou zdokonalit techniku dýchání v programu RFT 

a efektivněji zapojit do procesu dýchání respirační svaly. Dělí se na trenaţéry inspirační 

a expirační, přičemţ expirační mají komplexnější účinek (Smolíková in Kolář et 

al.,2010, s. 262).  Design aparátků umoţňuje dětem snadno a rychle vidět výsledky 

svého dýchání a motivují dítě k dalšímu tréninku. trenaţéry jsou jednoznačně pro děti 

hrou. Součástí instruktáţe je edukace rodičů, jak pouţívat trenaţéry doma (Smolíková, 

Máček, 2010, s. 129). 

Oscilující PEP systém produkují přístroje, které kombinují PEP s kmitavými 

a vibračními efekty uvnitř dýchacích cest. V praxi se nejčastěji pouţívají flutter, RC-

cornet a Acapella. Flutter má kapesní velikost a podobá se zvláštnímu druhu dýmky. Je 
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přenosný a lze jej  rychle a snadno pouţít. Po dohodě s lékařem má kaţdý pacient, který 

je ohroţen chronickou retencí bronchiální sekrece k dispozici flutter. RC-Cornet 

připomíná tvarem dutý roh. Výdech do trubice rozechvívá gumovou rourku, která při 

opakovaném nárazu na stěnu vytváří odpor, při kterém vzniká jemné vibrační 

bronchiální chvění. N-Cornet je stejný aparátek, pouze kontaktní část je tvarována pro 

pouţití při výdechu nosem. Tento cornet má významný vliv na otevření nosních skořep. 

Vibrace s e přenášejí do paranazálních dutin a ty jsou tak otevření pro odtok hlenů, které 

se jinak přes velmi úzké prostory jen velmi obtíţně odstraňují. Z acapell je pro děti 

určena modrá, která produkuje výdechový průtok do 15 l/min po dobu alespoň               

3 sekund (Smolíková, Máček, 2010 s. 128). 

3.6.7 Korekce vadného držení těla 

 U dětí s AV se často vlivem zvyku dýchání ústy rozvine chabé drţení těla, úzká 

ramena bývají stočena dopředu, lopatky odstáté. Objevuje se vychýlení do kyfózy. 

Úpony ochablých břišních svalů na hrudníku se nacházejí pod Harrisonovou rýhou 

odpovídají úponům bránice. Vedle nácviku správného dýchání se proto při fyzioterapii 

soustředíme i na tyto defekty drţení těla (Máček, Smolíková, 1995, s. 97). 

 Terapie vadného drţení těla (VDT) je namáhavý reedukační postup, který musí 

zvládnout nemocný sám a terapeut mu můţe poskytnout instrukce, jakými prostředky 

lze tohoto cíle dosáhnout. Při korekci je zapotřebí nejprve naučit se vnímat sám na sobě 

vzpřímené drţení, vnímání polohy a pohybu v jednotlivých segmentech vede 

k pochopení jejich funkce. Toto vnímání musí být spojeno s emotivním proţitkem 

vnímané činnosti, silně motivované úsilí dosáhnout zamýšleného cíle je podmínkou 

úspěchu. Dítě vnímá emotivně matku nebo viděný předmět a toto vnímání se intenzivně 

promítá do pohybů celého těla včetně automomního doprovodu (Véle, 2006, s.  118). 

3.6.7.1 Testování u vadného držení těla 

Při testování VDT můţeme pouţít test pro výdrţ ve správném postoji podle Matthiase. 

Dítě je vyzváno, aby nejméně 30 sekund stálo vzpřímeně s předpaţenými paţemi. Při 

správném drţení těla by se postoj neměl výrazněji měnit. Změny ukazující na chybné 

drţení těla se projevují především posunem pánve, zvětšováním lordózy 

a přemísťováním trupu vzad. Je zřejmé, ţe jde jen o přibliţné posouzení (Neuman, 

2003, s. 35). 
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Pro testování stabilizace můţeme pouţít stoj na jedné noze, kde dítě od 3 let by 

mělo být schopno ho udrţet. Ve vzpřímeném stoji  při zavření očí  je známkou zhoršené 

stabilizace kolísání (titubace), hra šlach a rozšíření báze (Véle, 2006, s. 192). 

 Vhodné jsou také například testy  flexe a exteze trupu podle Koláře, které nám 

ukáţí posturální odchylky v lehu na podloţce (Kolář et al., 2010, s. 53). 

3.6.7.2 Léčebná tělesná výchova u vadného držení těla 

Je nutné si uvědomit, ţe chceme-li upravit drţení těla, je nutné upravit i dýchací 

pohyby a naopak drţením těla upravíme i dechovou mechaniku (Véle, 2006, s. 239). 

Fyziologické mechanismy, které jsou základem fyzioterapeutického působení bohuţel 

nemají trvalý charakter, proto je třeba pokračovat v aktivním cvičení a dále ho rozvíjet. 

Bohuţel tato nutnost se stává největší brzdou v širokém a důsledném uplatnění 

pohybové terapie. Patří proto k povinnostem lékaře a fyzioterapeuta tyto obtíţe společně 

s dětmi překonat a přesvědčit je a především rodiče, aby v terapii vytrvale pokračovali 

(Smolíková, Máček,2010, s. 142).   

 Při LTV je nutno dodrţet obecné zásady cílené aktivace autochtonní 

muskulatury, která ovlivňuje decentrované postavení jednotlivých segmentů. Další 

obecně platnou snahou je ovlivnit poruchu synergie mezi ventrální a dorzální 

muskulaturou a nedostatečnou diferenciaci svalové funkce.  Charakteristicky je 

narušena kineziologie dechové funkce. Je nutné nastolit brániční dýchání při správném 

postavení pánve . Cvičení je prováděno nejprve korekcí pánve.  

  Vyuţíváme obecné principy vycházející z programů posturální 

ontogeneze, začínáme ovlivněním trupové stabilizace. Svaly cvičíme ve vývojových 

posturálně lokomočních řadách, je třeba respektovat, ţe zpevnění segmentu je vţdy 

začleněno do globální svalové souhry vycházející z opory. Edukovanou souhru se 

postupně snaţíme zařadit do běţných denních činností . (Kolář et al., 2010, s. 235) 

Stimulaci spoušťových zón podle Vojty můţeme pouţít pro zvýraznění posturální 

aktivity svalu při LTV. Jiţ nastavená a přesně definovaná poloha facilituje globální 

pohybový vzor (Kolář et al., 2010,  s. 243). 

3.6.7.3  Další metody 

Correa a Bérzin posuzovali efekt programu kombinace posturálních a dechových 

cvičení na posturu, zejména svaly krku u mladších školních dětí dýchajících ústy. 

Program se skládal ze cvičení na velkém míči, reedukace bráničního dýchání 

a tréninkových cvičení. Cvičení se skládalo z přímých pohybů vedoucích 
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k posturálnímu napřímení přes protahování svalů přední strany trupu a posílení  svalů 

zadní strany trupu, v sedě, v leţe na zádech a na břiše s vyuţitím velkého míče. 

Reedukace dýchání probíhala také za vyuţití míče. Po dvanácti týdnech, kdy děti cvičily 

dvakrát týdně 30 minut, pozorovali sníţení tonu u m. sternocleidomastoideus, 

subokcipitálních svalů a horního m. trapezius. Co se týče posturálních deviací, 

nejlepších výsledků dosáhli u předsunutého drţení hlavy a  abdukce lopatek (Correa, 

Bérzin, 2007). 

Na velkých míčích lze s úspěchem cvičit rovnováţné a vzpřimující reakce. Míč 

vyuţívá 3 charakteristické vlastnosti: labilní plochu, pruţnost, velikost. Labilní plocha 

vyvolává automatické rovnováţné reakce, pruţnost umoţňuje hopsání, skákání 

a pruţení (Kolář et al., 2010, s. 281). 

Pro zlepšení drţení těla, svalových dysbalancí a poruch rovnováhy můţeme 

pouţít techniky senzomotorické stimulace. Tato metodika byla nejprve vyuţívána pro 

terapii nestabilního kolene a kotníku, dnes se pouţívá při terapii funkčních poruch 

pohybového aparátu, zvláště stabilizačních svalů. Technika obsahuje soustavu 

balančních cviků prováděných v různých polohách (Veverková, Vávrová in Kolář et al., 

2010, s. 272). 

3.6.8 Vojtova reflexní lokomoce 

 Na základě vlastních pozorování a zkušeností poloţil základy metody, resp. 

diagnostického  terapeutického principu, v 50. letech 20. století český neurolog Václav 

Vojta. Vycházel z představy, ţe základní hybné vzory jsou programovány geneticky 

v centrálním nervovém  systému kaţdého jedince. Podkladem pro terapii je vývojová 

kineziologie, technikou podle Vojty lze vstoupit do geneticky kódovaného programu 

člověka, do jeho řízení. Přesným zásahem z periferie se je vyvolána přesná motorická 

odpověď.  Základ metody tvoří tři pohybové komplexy: reflexní plazení, reflexní 

otáčení a proces vzpřimování ( Zounková, Šafářová in Kolář et al., 2010, s. 265–266). 

Účinky Vojtovy reflexní lokomoce, které jsou optimální pro pacienty s AV jsou:  

- fyziologická aktivace svalů, které pracovaly v patologických vzorcích  

- aktivace svalů, které dítě nedokáţe volně zapojit 

- opakovanou terapií dochází k napřímení páteře, ruce a nohy se dají cíleně 

vyuţít pro opěrné a úchopové funkce 

- v orofaciální oblasti se mimo zlepšení polykání a ţvýkání zlepšuje 

výslovnost 
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- terapie můţe pozitivně ovlivnit proces zrání a růstu 

- pacient udrţí rovnováhu a lépe se orientuje v prostoru. Zlepšuje se 

stereognozie ( Zounková, Šafářová in Kolář et al., 2010, s. 271). 

 Drţení těla znamená zapojení autochtonní muskulatury v jednotlivých 

segmentech páteře, které je základem vzpřímení. V obou základních vzorech Vojtovy 

reflexní lokomoce se tato vzpřimovací funkce uskutečňuje. Proto u jakékoliv posturální 

poruchy na jakékoliv úrovni můţeme metodu pouţít bez ohledu na věk (Haladová, 

2007, s. 113). 

3.6.9 Relaxační techniky 

Relaxovat znamená sníţit duševní a fyzické napětí těla. U lidí, kteří trpí 

obstrukčním typem chronického onemocnění dechové soustavy, se k celkovému zvýšení 

napětí sekundárně přidruţuje i hypertonus svalů dechové pohybové soustavy a přetíţení 

všech kloubních spojů. Literatura popisuje mnoho metod, jak se oprostit od všech 

myšlenek a soustředit se sám na sebe a své dýchání. A paradoxně, také samo dýchání se 

často doporučuje jako relaxační prvek (Smolíková, Máček, 2010 s. 59). 

Na palpaci velmi senzitivně reagují všechny respirační svaly, proto je vhodné 

zahájit relaxaci příjemnou a nenápadnou technikou – masáţním hlazením. Mimo 

nesporně účinné reflexní reakce – uvolnění kůţe, podkoţí a následně i svalů je to 

významný psychologický záţitek pro tělesnou schránku nemocných. Protaţení kůţe 

a podkoţního vaziva je pokračováním masáţního hlazení. Pro kaţdého pacienta ale není 

přijatelný lidský dotek a tak se vzhledem ke zvýšené citlivosti v oblasti hrudníku 

toleruje pouţívat při uvolňování mobilizační facilitace pomocí soft míčků. Jde však 

pouze o pomocnou facilitaci, v ţádném případě ho nelze  zaměňovat za techniky RFT 

(Smolíková,  Máček, 2010, s. 61). 

Z relaxačních dechových technik lze pouţít například následující: 

3.6.9.1 Schulzův autogenní trénink 

Jedná se o psychofyziologickou metodu, která umoţňuje člověku řídit psychické 

i fyzické funkce, jeţ jsou nepřístupné přímému ovlivňování vůlí.. Na rozdíl od jiných 

relaxačních metod umoţňuje AT cílenou přípravu na konkrétní stresové situace 

například při přípravě na plánovanou operaci apod. Při autogenním tréninku se 

doporučuje poloha vleţe. Pacient leţí na zádech, ruce spočívají asi na šíři dlaně podél 

těla, v loktech jsou mírně pokrčené. Nohy jsou mírně od sebe, špičky vytočeny ven. 
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Autogenní trénink se skládá ze šesti postupných základních cviků, a to z koncentrace na 

představy: Pocitu tíţe v rukou a nohou, pocitu tepla v končetinách, pocitu klidného tepu 

srdce, klidného dechu, pocitu tepla v břišní dutině, pocitu chladu na čele. 

3.6.9.2 Imaginace, vizualizace 

Vyšší stupeň autogenního tréninku je ve své podstatě technikou řízené 

imaginace. Skládá se např. z následujících cvičení: Koncentrace na záţitek barvy, 

vyvolání ţivé představy určitých předmětů, zpřítomnění vlastních záţitků, kladení si 

otázek o motivaci, sebereflexe, vytvoření formulovaných předsevzetí a jejich 

vštěpování. Vyšší stupeň autogenního tréninku lze doplnit i o další imaginativní cvičení, 

například o imaginaci výstupu na horu, mořské pláţe, sestupu do mořské hlubiny, 

procházky lesem, pohledu na západ slunce a mnoho dalších. Autogenní trénink je 

vhodný téměř pro kaţdého a lze jej provádět jiţ od šesti let aţ do stáří. Základním 

předpokladem na straně pacienta je jeho motivace ke zlepšení stavu. Mezi techniky 

určené ke zvýšení porozumění vlastnímu psychickému a fyzickému fungování patří 

i tvůrčí představivost. Vizualizaci praktikujeme před spaním nebo ráno po probuzení, 

kdy je naše tělo i mysl uvolněnější (Janáčková, 2011).  

3.6.9.3 Progresivní svalová relaxace podle Jacobsona 

Nácvik progresivní relaxace pomůţe pacientovi naučit se rozlišovat mezi 

napjatými a uvolněnými svaly, takţe pozná, kdy je v  napětí, a můţe v tom okamţiku 

začít relaxovat. Postupně prochází jednotlivé svalové skupiny, které napíná a uvolňuje. 

Je důleţité nacvičovat napětí a uvolnění ve správném pořadí a správném rytmu. Napětí 

by mělo přijít na konci nádechu, uvolnění s výdechem (Kraska Lüdecke, 2007, s. 102). 

3.6.10 Jóga 

Vyuţívání prvků jógy u dětí nevychází z indické tradice, ale je projevem 

moderní snahy rozšířit pouţití tohoto tradičního systému do nových oblastí. Je řada 

námitek proti tomu, aby děti cvičily jógu v plné míře. Děti se projevují spontánní 

pohybovou aktivitou a proto se namítá, ţe dlouhodobá nehybnost během ásan by pro ně 

byla nepřirozená. 

 Přesto však u nás  některé principy a prky jógových cvičení byly s úspěchem 

pouţity, například jiţ v roce 1977 Zemánkovou u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. 

Děti se učily zaujímat správné drţení těla, zklidnit se a soustředit se. Bylo zjištěno 

http://www.knihynainternetu.cz/knihkupectvi-a-nakladatelstvi/naucna-literatura/psychologie-a-psychiatrie/28677-Kerstin-Kraska-Luudecke-Nejlepsi-techniky-proti-stresu.html
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zlepšení v psychologických testech,  některých případech i na EEG (Votava, 1988, 

s. 149). 

K charakteristickým znakům jógy patří dobrá integrace tělesného cvičení 

a relaxace do jednoho celku a bývá obtíţné najít  hranici mezi jógou a šetrně a citlivě 

prováděným rehabilitačním cvičením nebo mezi jógou a relaxačními technikami. 

Při vyuţívání relaxace a jógy u dětí, je třeba brát v určité zvláštnosti dětského věku: 

- Děti mívají horší schopnost soustředění a menší trpělivost. Čas jim běţí jaksi 

pomaleji. Relaxace a výdrţe v pozicích, pokud nějaké, bývají u dětí proto 

většinou kratší. 

- Cvičení je třeba přizpůsobit věku dítěte. Obecně lze říci, ţe čím je dítě 

mladší, tím více se cvičení podobá hře, a čím je starší, tím více se podobá 

józe, jak ji praktikují dospělí. Aktivní vedení a podíl cvičitele je přirozeně 

u menších dětí výraznější. 

- Děti jsou velmi citlivé vůči neverbálním sloţkám komunikace (tón hlasu, 

výraz tváře, gesta apod.), proto by ten, kdo cvičení vede, měl neverbálně 

komunikovat laskavě a vstřícně. Zvláště u oslabených a nemocných dětí je 

na místě značná trpělivost. 

- Děti mívají ţivou představivost, čehoţ se dá při nácviku relaxace a józe 

dobře vyuţívat. 

- Děti bývají také sugestibilnější. Pouţívání autosugestivních nebo 

heterosugestivních formulí (v józe zvaných sankalpa) v kombinaci s relaxací 

proto můţe být ještě efektivnější neţ u dospělých. 

- Jazyk, kterým k dětem hovoříme, a obrazy, které pouţíváme, by měly být 

blízké dětskému světu. Není proto divu, ţe v relaxačních postupech pro děti 

se setkáváme se sluníčky, hodnými maminkami medvědicemi, medvíďaty, 

která spinkají v pelíšku, kytičkami atd. 

Ještě více neţ u dospělých, je důleţitá informovanost a spolupráce okolí, coţ 

jsou nejčastěji rodiče a další osoby ve společné domácnosti a také učitelé.  

Jako příklad cvičení pro děti s chronickými záněty mandlí můţeme uvést následující: 

- Rozhněvaný lev 

Chcete si zkusit, jak se tváří rozhněvaný lev? Sedněte si na paty. Kolena dejte 

od sebe, palce u nohou se dotýkají. Dlaně se špičkami prstů směřujícími vzad 

umístěte na vnitřní stranu kolen a opřete se o nataţené paţe. Hlavu zakloňte. 

Nyní se podívejte do středu mezi obočí. Vaše nadočnicové oblouky tam 
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vytvářejí jakoby písmeno "V". Dívejte se soustředěně na jeho špičku. Nyní 

vyplazujte jazyk a napínejte co nejvíce svaly obličeje. V této pozici vydrţte, 

dokud vám to bude příjemné. Pak se poloţte na záda a uvolněte se. Moţná 

ucítíte příjemné teplo a mravenčení v obličeji a také uvolnění v oblasti krku. 

Cvičení pomáhá  unaveným hlasivkám a mírní i bolesti v krku. Můţe také 

člověku pomoci se zbavit napětí a hněvu (Nešpor, 1996). 
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4 Praktická část 

Praktická část si klade za cíl získat podněty a maximum informací o  úloze 

respirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací. Na základě anamnestického 

přehledu AV by měla zpracovat návrh vyšetření a doporučit optimální postup metodiky 

fyzioterapie dětí po adenotomii. Výstupem by mělo být vypracování informačního 

letáku pro rodiče, který by jim přístupnou formou ukázal vhodné postupy  cvičení.  

4.1 Dotazníkové šetření 

Na dětské ORL klinice FN Motol v období  od 3.2. do 3.3.2011 dostali rodiče 

dětí, které lékař indikoval k adenotomii, moţnost aktivně se účastnit na praktické části 

této práce. Touto moţností bylo vyplnit dotazník, vyuţilo jí 28 rodičů, od kterých jsem 

získala dotazník s anamnestickými daty. (Vzorový dotazník viz příloha.) 

Z nich  jsem získala  následující výstupy: 

V uvedeném období podstoupily adenotomii  děti obou pohlaví ve věku od 2 let 

do 8 let, přičemţ nejčastější věk byl 4 roky. 22 dětí (79%)  navštěvuje předškolní 

zařízení, 4 děti (14%) ţádné předškolní zařízení nenavštěvuje a 2 (7%) na otázku 

neodpověděli.  

Rozloţení podle věku, pohlaví a toho, zda navštěvují mateřskou školu viz. 

tabulka 2. 
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proband číslo pohlaví věk (roky) návštěva předškolního zařízení 

1 Ž 6 + 

2 M 6 + 

3 Ž 4 + 

4 Ž 4 + 

5 M 4 + 

6 Ž 4 + 

7 M 7 + 

8 M 5 + 

9 Ţ 4 + 

10 M 4 + 

11 Ţ 4 + 

12 Ţ 5 + 

13 M 4 + 

14 M 3 - 

15 Ţ 6 x 

16 M 2 - 

17 M 4 - 

18 Ţ 5 + 

19 Ţ 3 - 

20 Ţ 5 + 

21 M 8 x 

22 Ţ 4 + 

23 M 4 + 

24 Ţ 4 + 

25 Ţ 4 + 

26 M 5 + 

27 Ţ 3 + 

28 M 4 + 

Tab.2 Rozložení dětí nastupujících k adenotomii dle pohlaví, Ž= ženské, M= mužské, 

věku  a toho, zda navštěvují předškolní zařízení ,+ = ano, - = ne, x = bez odpovědi 

   

                                  

V šesti případech (21%) rodiče uvedli, ţe dítě netrpí častými respiračními 

onemocněními. Zbytek – 22 dětí (79%) trápí opakované choroby horních dýchacích 

cest, viz. graf 1. Jsou to: Rýmy (36%) 

  Laryngitidy (36%) 

Záněty středního ucha (22%)  

Angíny (22%). 
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Graf 1. Opakovaná respirační onemocnění u dětí s AV 

 

V otázce  na alergie ve 20 případech (71%) rodiče odpověděli negativně, 

zbylých šest (21%) uvedlo jako problém atopický ekzém, jeden (4%) asthma bronchiale 

a jeden (4%)  na otázku neodpověděl viz. graf 2. 

 

 

Graf 2. Projevy alergií u dětí s AV 

 

Další onemocnění se vyskytují se ojediněle: 

-  záněty močových cest 

-  oslabenou imunitu  

- nevýrazný defekt mezikomorového septa. 

21%

79%

netrpí na respirační onemocnění

trpí na respirační onemocnění

71%

21%

4% 4%

Nemá známky alergie projevy atopického ekzému

asthma bronchiale bez odpovědi
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V části týkající se symptomů adenoidní vegetace byly výsledky šetření 

následující: 

Na otázku, zda dítě chrápe, odpověděli rodiče kladně ve 24 případech (86%).  

21 kladných odpovědí (75%) bylo zaznamenáno na dotaz na převaţující 

přítomnost dýchání ústy, 7 rodičů (25%) si nevšimlo tohoto převaţujícího stereotypu 

dýchání. Rodiče, kteří zaznamenali, ţe dítě dýchá převáţně ústy, měli zodpovědět na 

otázku, zda to oni sami povaţují za problém. Zde 14 rodičů (67%) uvedlo, ţe ano, 

zbývajících 7 (33%) ne. 

Další otázky se týkaly kvality spánku, kde na otázku, zda má dítě potíţe 

s usínáním odpověděli rodiče „ano“  9 krát (32%),  „ne“ potom 19 (68%).  12 z rodičů 

(43%) uvedlo, ţe se dítě během noci budí. Noční enurézou trpí 4 z dotazovaných dětí 

(14%). 

Potíţe se soustředěním uvedli rodiče v 11 případech (39%), potíţe nepozoruje 

zbývajících 17 (61%). 

Kvalitu sluchu hodnotí jako standardní rodiče v 18 případech (64%), naopak, ţe 

dítě hůře slyší uvádí v 10  případech (36%). Symptomatiku přehledně zpracovává 

graf 3. 

 

 

Graf 3. Přehled sypmtomatiky AV  

 

Z důvodu zmapování problému zanedbaných rým byly do dotazníku zařazeny 

otázky na věk, kdy se dítě naučilo smrkat. Na  otázku rodiče odpověděli ve 23 

případech, 5 dotazníků zůstalo bez odpovědi. 2 děti z daného vzorku (9%) se ještě 
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samostatně smrkat nenaučily. V jednom roce samostatně smrkalo 1 dítě (4%), 2 děti 

(9%) ve věku 1,5 roku, ve dvou letech 9 dětí (39%)  a ve třech letech také 9 dětí (39%).   

Věk, kdy se děti naučily smrkat samostatně graficky znázorňuje graf 4. 

 

 

Graf 4. Věk, kdy se dítě naučilo samostatně smrkat 

 

Další otázka se týkala zkušenostmi s pouţíváním odsávačky a zde uvedlo, ţe odsávačku 

pouţívalo, 24 rodičů (86%), 4 rodiče  (14%) ji nepouţívali. U této otázky mohli rodiče 

moţnost rozvést svoje praktické zkušenosti, uvést například subjektivně, do jaké míry 

bylo pro ně snadné odsávačku pouţívat, jak náročná byla manipulace. Zde rodiče uvádí 

různorodé zkušenosti. Ve dvou případech uvádějí konkrétní výrobek značky Baby Vac 

a v obou případech vyjadřují spokojenost bez výhrad. 4 rodiče popisují jejich odsávačku 

s připojením přes vysavač, 2 potom jako manuální. Co se týče manipulace, objevují se 

zkušenosti v plném spektru od snadné, bez problémů aţ po nesnadné. Jeden rodič uvádí 

techniku odsávání jako pro dítě stresující.  

4.2 Vyšetření a zácvik dětí po adenotomii 

Rodiče měli v dotazníku moţnost uvést, zda by měli zájem o vyšetření 

a zacvičením fyzioterapeutem, přičemţ bylo osvětleno, ţe by se jednalo o zcela 

bezbolestné vyšetření pohledem a jemným pohmatem na povrchu těla, proběhla by 

edukace správného dýchání dítěte, cvičení dechové gymnastiky, svalů obličeje, cvičení 

na správné drţení těla.  

9%
4%

9%

39%

39%

ještě neumí 1 rok 1,5 roku 2 roky 3 roky
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Tímto způsobem  bylo získáno 7 dětí (probandi 1–7 v tabulce 1.), které 

postoupily kineziologický rozbor a zacvičení.  

Vyšetřování probíhalo na Klinice rehabilitace FN Motol, děti byly cca 2 týdny 

po adenotomii. Některé byly uţ předem stresované z nemocničního prostředí, proto 

jsem zvolila civilní oblečení, abych jim jejich strach ještě nezvětšovala a snaţila se 

vytvořit přátelskou atmosféru.  

4.2.1 Vyšetření dýchání a kineziologický rozbor 

Setkání probíhalo tak, ţe jsem ve vyšetřovně dítě přivítala, představili jsme se 

a nechala mu volný pohyb a aktivity s hračkami a potom hovořila s rodičem. Při tom 

jsem se snaţila pozorovat dítě, jak se pohybuje a jak dýchá. Sledovala jsem jeho 

spontánní dechový vzor aniţ bych ho na to upozorňovala. U pěti ze sedmi dětí 

přetrvával zvyk dýchání ústy i cca 2 týdny po adenotomii. 

Při kineziologickém rozboru, který následoval, byly aspekcí sledovány tyto 

prvky VDT : 

-  předsunuté drţení hlavy 

-  protrakce ramen 

-  zvýšený tonus  m. trapezius 

-  odstávání lopatek 

-  odstávání spodních ţeber, 

-  ochablé břišní svalstvo 

-  zvýšená lordóza a zvýšený tonus paravertebrálních svalů v bederní oblasti 

- reukurvace kolen 

-  plochonoţí.  

 

Dále potom dynamické testy: 

 -     stoj na jedné noze 

- schopnost zaujmout a udrţet pozici korektního sedu 

- v poloze kleku na čtyřech zkouška na scapulae alatae 

- Thomayerova zkouška 

 

U všech 7 dětí bylo na základě kineziologického rozboru zjištěno chabé drţení 

těla, jeho míra odpovídala víceméně věku, přičemţ u nejstarších bylo vadné drţení 
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nejmarkantější. Konfigurace hrudníku se u sledované skupiny jevila také drobnější 

a plošší oproti fyziologickému stavu. 

Stoj na jedné noze 4 dětí v normě, 3 nestabilní. 

Dolní fixátory lopatek insuficientní u všech 7. 

Thomayerova zkouška u všech 7 pozitivní, ale povaţuji výsledek za 

fyziologický vzhledem k tomu, ţe předškolní věk je charakteristický vyšší laxicitou 

vaziva. 

Cílené vyšetření dechového stereotypu v sedě, palpace dolního hrudníku – 

u všech sedmi, tedy i u těch, kteří nepouţívají stereotyp dýchání ústy, je přítomen horní 

typ dýchání. 

V orofaciální oblasti jsem sledovala postavení dolní čelisti, odhalení horních 

zubů, ochablost mimického svalstva, a celkový výraz dítěte. Zde u dvou dětí nebyla 

vidět ţádná odchylka od normy, zbývajících 5 mělo v různé míře zkrácenou oronazální 

uzdičku, pootevřená ústa.  

4.2.2 Metodika zácviku 

Vzhledem k tomu, ţe vyšetření dětí potvrdilo přítomnost předpokládaných 

symptomů adenoidní vegetace v podobném vzorci, vypracovala jsem metodiku zácviku, 

kterou jsem  mohla pouţít postupně u celé skupiny.  

Po anamnestickém rozhovoru a kineziologickém rozboru provádím nejdříve 

korekci sedu podle Kolářem modifikovaného Bruggera (Kolář, 2010). Následuje 

edukace v procvičování mimických svalů, svalů jazyka a protaţení oronazální uzdičky. 

Uţíváme tyto cviky:  

- Cvičení “O“ . 

- Plazení jazyka dolů 

- Protahování oronazální uzdičky 

Následuje kratší pauza a po ní nácvik smrkání, informuji rodiče o uţitečnosti nosní 

sprchy.  

Dále přistupujeme k nácviku modifikovaného základního dechového vzoru, 

výdech nosem. Instruuji rodiče, ţe po zvládnutí modifikovaného dechového vzoru 

mohou doma pouţívat klasický základní dechový vzor ve sloţení :  

- Inspirium nosem 

- Preexpirační pauza 

- Expirium ústy 
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- Preinspirační pauza 

Dalším krokem je cvičení pro  správný stereotypu dýchání dětem přístupnou 

formou – tedy formou hry. Pouţíváme následující techniky: 

- Bublání brčkem do vody – s cílem : automatizace nádechu nosem, regulace 

plynulosti výdechového airflow   

- Magic Ball – s cílem: automatizace nádechu nosem, regulace plynulosti 

a intenzity výdechového airflow, zlepšení ventilační funkce HCD 

- Nafukování rukavice – s cílem: automatizace nádechu nosem, aktivizace 

výdechu 

- Foukání do větrníku – s cílem : automatizace nádechu nosem, volní 

ovlivnění směru a plynulosti výdechového airflow 

- Foukání do frkačky – s cílem : aktivizace výdechu 

- Foukání papírové kuličky na dálku – s cílem:  automatizace nádechu 

nosem, regulace intenzity výdechového airflow 

- Foukání papírové kuličky na cíl – s cílem: :  automatizace nádechu nosem, 

regulace směru a intenzity výdechového airflow 

- Čichání k několika vůním (bylinky, ovoce) – s cílem: automatizace 

nádechu nosem, posílení čichové funkce nosu. 

 

Cvičení se zaměřením na korekci VDT je „během na dlouhé trati“, většinu dětí, 

ale i jejich rodičů, začáteční úsilí po krátkém čase opouští a cvičení postupem času zcela 

vymizí z denního programu dětí. Proto je nutné zvolit a naučit děti cviky se zábavným 

motivem a současně úzce cíleným léčebným nábojem.  

Jelikoţ většinou doporučovaná analytická cvičení na VDT jsou zatíţena určitým 

stereotypem provedení, při kterém se děti často dopouštějí chyb, pokusila jsem se vybrat 

cviky v komplexnější formě provedení. Jedná se o kombinaci kvalitního optimálního 

vyváţeného nastavení postury se současnou aktivací změny dýchání s cílem usnadnit 

správný dechový vzor a rychleji aktivovat, později také posílit ty  svalové skupiny, 

jejichţ svaly zajišťují obě funkce –dechovou i posturální. Při výběru cviků pro domácí 

cvičení je nutné volit takové provedení, které svou náročností odpovídá individuální 

mentální vyspělosti a pohybovým dovednostem kaţdého dítěte předškolního věku. 

Konkrétnímu dítěti jsem v první fázi vybrala vţdy jen tři cviky. Pro výběr 3 cviků jsem 

sestavila následující škálu cviků:  
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- „Loďka na vlnách“ – Leţíme na zádech, nohy jsou pokrčené v kolenou 

a mírně od sebe, chodidla spočívají na podloţce. Na bříško mezi pupek 

a hrudník si poloţíme loďku vytvořenou z papíru. Tím, jak se břicho pohybuje 

nahoru a dolů, loďku kolébáme. Při nádechu necháme břicho se hodně 

vyklenout, při výdechu ho necháváme dlouze klesat dolů směrem k páteři. 

Opakujeme 5–10x. Cílem tohoto cvičení je zapojení břišního svalstva  do 

dechového vzoru.  

- „Brouček“ – Cvičení v tříměsíčním vzoru v leţe na zádech, s podloţenýma 

nohama, pro nácvik bráničního dýchání s uvědomováním si pohybů pánve. Dítě 

nastavíme do polohy, necháme ho dodýchávat do laterálních částí břicha a do 

oblasti třísel, nohy v dorsální flexi s roztaţenými prstci a pokyny zaměříme jeho 

pozornost na palce u nohou a dáme mu instrukci: „Představuj si, ţe si dáváš 

palce do pusy“ Dětem se tato představa většinou líbí, připadá jim vtipná, 

přičemţ vnášíme do cvičení vzácný prvek humoru, který přispívá k uvolnění 

atmosféry. Práce s úmyslem přináší odlehčování nohou, v nepatrném, ale přesto 

na pánvi jasně viditelném rozsahu. K podloţení nohou je moţné pouţít 

gymnastický míč, ale stejně tak poslouţí i například stolička. 

-  „Trakař“ – Pokud má dítě k dispozici gymnastický míč, pouţijeme ho při 

tomto cviku určeném ke stabilizaci lopatek a trupu. Dítě se poloţí pánev na míč, 

dolní končetiny ve vzduchu, opře se dlaně. Pozici korigujeme tak, aby opora 

byla kvalitní – dítě stahuje ramena od uší, lokty mírně pokrčuje, dlaň je opřena 

celou plochou o podloţku, prsty roztaţeny. Kdyţ dítě získá postupně jistotu 

v pozici, můţeme přidat střídavě odlehčení jedné horní končetiny a několik 

krůčků vpřed a zpět. Opakujeme 3x. 

-  „Potápěč“ – je alternativou „Trakaře, bez pouţití míče. Základní pozicí je 

vzpor klečmo, opět je nutno pohlídat nastavení trupu, opory horních končetin 

a pánve. Dítě postupně odlehčuje střídavě jednu horní končetinu, pokud v tomto 

získá jistotu, protahuje ji ho dálky aţ do vzpaţení. Kdyţ je v odlehčení úspěšné, 

přidáme k odlehčení horní končetiny i protilehlou končetinu dolní. Opakujeme 

3x. 

- „Kočka“ –  Vzpor klečmo. S výdechem vyhrbíme hřbet a bradu přitlačíme na 

prsa. S nádechem se prohneme, břicho a hrudník přibliţujeme k podloţce, 

zakloníme hlavu a zakláníme trup. Opakujeme asi 5x. Základem je zaujmutí 

kvalitně výchozí pozice, kontrolujeme postavení trupu, pánve, ramen, krku 
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a v neposlední řadě oporu o dlaně. Tento cvik jsem zvolila s úmyslem zlepšit 

stabilizaci trupu, ramen a pánve, protaţení oblasti páteře a podpořit správný 

způsob dýchání se zapojením bránice.  

- „Tygřík“ –    Výchozí polohou je vzpor klečmo. S výdechem přibliţujeme 

pokrčené stehno pravé nohy k trupu a koleno k bradě. S nádechem nohu nejdříve 

natahujeme a zanoţujte, pak ji ohneme v koleni, chodidlo směřuje přibliţně 

k temeni zakloněné hlavy. Opakujeme 3x pravou nohou, pak 3x levou nohou, 

rytmu dechu. Tento cvik je náročnější variací „Kočky“, můţeme ho zařadit, 

pokud ji jiţ dítě zvládá naprosto bez chyby. 

- „Zajíček“ V sedu na patách s nádechem vzpaţíme, s výdechem se 

předkláníme,  pokládáme předloktí i čelo na podloţku a uvolníme paţe. V této 

poloze můţeme nechat příjemně uvolnit celé tělo. Chvíli v poloze setrváme 

a uvědomujeme si svůj přirozený, klidný a uvolněný dech. Cvik jsem zvolila pro 

jeho relaxační účinek na přetíţené paravertebrální svalstvo a kvůli tomu, ţe si 

dítě skrze něj velice dobře můţe uvědomit svůj dech. 

Během cvičení dítě maximálně pozitivně motivujeme, pokud cítí únavu, zařazujeme 

přestávky. 

Mimoto zdůrazňujeme rodičům uţitečnost spontánní pohybové aktivity dítěte. Děti 

předškolního věku inklinují k spontánním pohybovým aktivitám, pokud k nim mají 

moţnost, není nutné je zapojovat do organizovaných skupin.  

Aktivizace chodidel – stimulace hlazením, chodit bos po přírodním terénu. 

4.2.3 Kazuistika – proband 1, M.K. *2005 

Dívka se dostavila na vyšetření 12 dní po tom, co podstoupila adenotomii. Přišla 

spolu s matkou a mladší sestrou, která zákrok prodělala také, ve stejném termínu.  

Trpí na častý kašel a rýmy, zhruba 10x do roka, bez projevů alergie a jiných 

onemocnění.  

Matka uvádí v dotazníku, ţe je přítomno chrápání, s usínáním sice potíţe nemá, 

ale v noci se budí. V noci se nepomočuje, slyší dobře, problémy s koncentrací nejsou 

patrny. Matka téţ v dotazníku uvedla, ţe špatný stereotyp dýchání, který pozoruje, 

nevnímá jako problém, nicméně po konzultaci a vysvětlení všech aspektů tohoto 

zlozvyku si uvědomuje veškeré důsledky.  

Předškolní zařízení navštěvuje od roku 2009 a to celodenně. 
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Kromě všech uvedených znaků VDT bylo výrazné skoliotické drţení, zešikmená 

pánev a výrazná instabilita ve stoji na jedné noze a na labilní ploše. Stereotyp dýchání 

ústy je přítomen, oronazální uzdička je lehce zkrácená.  

Hodnotíme s matkou efekt adenotomie, kterou její dcerka prodělala před deseti 

dny. Zákrok proběhl bez komplikací, matka udává, ţe děvče méně chrápe, lépe spí 

a občas spontánně zavře ústa.  

Spolupráce pacientky při vyšetření byla bez potíţí, jen trochu se nechá 

rozptylovat mladší sestrou, která je přítomna. Začínáme korekcí sedu. Je schopná 

pasivní korekce, nicméně udrţet korigovaný sed je proti ni velice náročné, nevydrţí 

v něm dlouho, přepadává do kyfotického drţení.  

Jako další krok následuje  procvičování orofaciální oblasti. 

V sedu provádíme hygienu HCD – nácvik smrkání, zvládá podle instrukcí a po 

něm  nácvik modifikovaného základního dechového vzoru, výdech nosem. Rozumí, co 

je poţadováno, nicméně pravidelný nádech nosem pro ni vyţaduje značné soustředění.   

Následuje nácvik správného stereotypu dýchání, pomocí her. Zde vidím výhodu, 

ţe zákrok podstoupily obě sestry, do cvičení je moţno vloţit motivační prvek pomocí 

soutěţí, přiměřenou formou. Obzvláště dobře je pouţitelný u foukání papírové kuličky 

na cíl a na dálku. 

 Hovoříme ještě o moţnosti výuky hraní na flétničku, kterou výhledově plánují 

pořídit. 

Pro M. jsem vybrala 3 cviky na zlepšení drţení těla, vzhledem k tomu, ţe dobře 

chápe a ve stabilní poloze dobře cvičení zvládá, „Broučka“, cvičení ve tříměsíční poloze  

leţe na zádech, „Kočku“, protoţe zatím potřebuje stabilní oporu, s tím, ţe pokud ji 

zvládne, má pokročit k „Tygříkovi“ a na závěr „Zajíčka“ i pro jeho uklidňující  účinek. 

Na kontrolu se dostavily s matkou po 4 týdnech. Výraz obličeje se viditelně 

zlepšil, ústa jsou spontánně zavřená. Probíráme průběh domácího cvičení 

a symptomatiku AV, která podle matky veškerá zmizela. 

I kdyţ jsme se domluvily na frekvenci cvičení kaţdý den, nepodařilo se jim ji 

dodrţet. Dechová cvičení zvládly provádět zhruba 4x do týdne, cvičení na vadné drţení 

těla asi 3x týdně. Dechová cvičení M. dobře tolerovala, tělesná cvičení akceptovala 

méně příznivě. V kineziologickém rozboru nejsou vidět oproti prvnímu vyšetření 

výrazné rozdíly, jen se lehce zlepšilo předsunuté drţení hlavy. 

Doporučila jsem dále setrvat ve cvičení, z důvodu zlepšit drţení těla a jako 

prevenci chorob HCD. 
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Bohuţel obrazovou dokumentaci u M.K. nebylo moţné uskutečnit. 

V příloze č. 8 je ukázán proband 7, P.M.. Ani u něj nenacházíme po 5 týdnech 

výrazné změny v drţení těla, je však patrný celkově větší svalstva,   změna 

v konfiguraci obličeje a zmenšení předsunu hlavy (v souvislosti na nástup dýchání 

ústy). 
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5 Diskuze 

Adenoidní vegetace je problém, který se týká značné části populace 

předškolních dětí. Dle údajů Státního zdravotního ústavu je v České republice ročně 

vykonáno zhruba 28000 adenotomií.  

Výskyt zbytnělé nosní mandle, i podle výsledků dotazníkového šetření praktické 

části této práce, je v  naprosté převaze u dětí v předškolním a mladším školním věku 

a jde ve většině případů ruku v ruce s dalšími respiračními onemocněními. U dětí 

v předškolním věku, v době nástupu do školky nastává v mnoha případech rapidní 

zvýšení nemocnosti. Z dětí, které byly zahrnuty do dotazníkového šetření v 84% rodiče 

uvedli, ţe navštěvují předškolní zařízení a 79% trpí na okakovaná respirační 

onemocnění. Na mnohdy nezralý organismus dítěte útočí patogeny, stres způsobený 

odlukou od rodiny ještě sniţuje imunitu dítěte a zvýšená nemocnost je jen logickým 

důsledkem situace.   

Stresová situace, kdy je náhle řešit hlídání dítěte se přináší nejistotu  do domácí 

atmosféry. Z psychosomatického hlediska se můţeme zamýšlet nad útěkem malého 

dítěte do opakovaného stonání, kdy zvětšená nosní mandle je omluvenkou. Nemoc jako 

důvod k nechození do školky a do práce je v našich krajích více obvyklá a přijatelná,  

neţ vysvětlovat absenci tím, ţe se někomu stýská, ţe je přetíţen, ţe se bojí (Hánová, 

2006).  

Děti v předškolním věku mají velkou potřebu spontánního pohybu, jak definují 

Máček, Vávra a Štefanová (1975). Pohybová aktivita v tomto věku je vysoká, dítě 

předškolního věku stráví 60% volného času v pohybu. Tato pohybová aktivita je nutná 

pro stimulaci růstu a včasnou prevenci civilizačních chorob (Kučera in Máček, Vávra, 

1988, s. 271). Tělesná aktivita dětí do puberty je většinou tak velká, ţe není rozdíl mezi 

VO2 max trénujících dětí a dětí, které ţádný organizovaný sport neprovozují (Máček, 

Vávra, 1988, s. 164). V současnosti bývá problém uspokojit tuto přirozenou potřebu 

spontánního pohybu, zejména ve městech. Dětských hřišť nebývá dostatek, nejsou vţdy 

v ideálním stavu a další otázkou je bezpečnost. Rodiče přivádějí děti do sportovních 

klubů, kde pokud se jedná o všestranná cvičení typu Sokol nacházejí dobré vyţití, ale 

zároveň mnohdy uţ v předškolním věku jsou děti směrovány k jednostranně 

přetěţujícím sportům jako je tenis, golf, hokej bez patřičných kompenzačních cvičení.  

Kromě uspokojení spontánní potřeby tělesné aktivity přináší pohyb venku další 

benefit a tím je otuţování dítěte. Otuţování s sebou přináší větší obranyschopnost 
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organizmu a odolnost proti nemocem. Předškolní děti mohou se mohou otuţovat také 

pomocí saunování, kde jsou nastaveny trochu jiné podmínky neţ pro dospělé. Teplota je 

niţší a také doba pobytu v ohřívárně kratší. Společné saunování celé rodiny poskytuje 

ideální prostředí i pro posilování rodinných vztahů. 

Rozvoj adenoidní vegetace můţeme, podle Choboka (1999), dát částečně do 

souvislosti s častými rinosinusitidami. Zde stojí k zamyšlení data získané z dotazníků 

rodičů dětí s AV.  Rodiče pěti dětí z osmadvaceti neuvedli, v jakém věku se dítě naučilo 

smrkat. Nabízí se otázka, zda toto téma rodiče prostě nezajímá či si tento okamţik 

nepamatují. Dá se říci, ţe určitě ukazuje, ţe hygiena horních dýchacích cest nepatří 

mezi populární témata rodičovství. I další získaná data, a to mnoţství rodičů, kteří 

pouţívají, či v minulosti pouţívali k hygieně HCD odsávačku (84%), mluví pro toto 

tvrzení. Dnešní technicky orientovaná doba si ţádá přístroje na vše a manuální 

dovednost zůstává stranou. Přitom osvojení si správné techniky hygieny horních 

dýchacích cest je velkým vkladem do ţivota. Bohuţel také například povědomí o nosní 

sprše je také minimální. Přitom se jedná o nesmírně uţitečnou a snesitelnou techniku.  

Adenoidní vegetace můţe přijít i bez zvýšené nemocnosti. U dítěte se vyskytují 

jen nejmírnější příznaky ROS, například chrápání (Příhodová, 2007). Rodiče, kteří jsou 

s dítětem ve styku téměř permanentně, nemusí pozorovat rozvoj symptomů AV, pokud 

tyto nejsou provázeny zvýšenou nemocností. Například, matka chlapce s naprosto 

evidentním ROS, se zkrácenou oronazální uzdičkou, do dotazníku uvedla, ţe 

nepozoruje, ţe má dítě při dýchání převáţně otevřená ústa. Teprve osobní konfrontace 

a to, ţe jsme si přímo ukázaly jednotlivé symptomy, včetně extrémně rozvinutého VDT,  

jí otevřelo oči. 

Zde, v edukaci rodičů. by nesporně mohl, vedle praktického lékaře pro děti 

a dorost, hrát roli fyzioterapeut. Jedním z nejčastějších problémů, které vedou rodiče 

a jejich děti v předškolním a mladším školním věku do ordinace fyzioterapeuta je 

diagnóza plochonoţí. Je ovšem známo, ţe tento jednotlivý symptom se pojí s dalšími 

prvky vadného drţení těla a to můţe být projevem ROS. Adnoidní habitus je zcela 

charakteristický vzhled a fyzioterapeut můţe  rodiče upozornit, pokud má podezření na 

obstrukci v dýchacích cestách. 

Otázkami poruch vývoje u dětí dýchajícími ústy se zbývá poměrně značné 

mnoţství  zahraničních autorů. Přesně definují poruchy dentokraniání, poruchy v tonu 

mimického svalstva i poruchy v posturálním slova smyslu. S jejich pozorováními 

koresponduje i praktické vyšetření dětí, i kdyţ výrazné poruchy jako například gotické 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

69 

patro jsem nepozorovala. Dávám toto za důsledek výbornému stavu preventivní péče 

v pediatrii v České republice, kdy většinou nedochází k zanedbání problematiky AV a 

výrazné deformity nemají čas se rozvinout. 

Bohuţel se mi nepodařilo získat ţádnou studii, která by ukazovala, zda lze 

ovlivnit problematiku AV pouze fyzioterapeutickými postupy. Zmínku o dobrých 

výsledcích reedukace dechového vzoru u dětí před AT najdeme u Lejsky (1995), ovšem 

další podklady k tomuto tvrzení nejsou dostupné. Hybášek (1999) a Chobok et al. 

(1999) zmiňují nutnost návratu dýchání nosem po AT jako prevenci recidivám.    

 Otázka indikace k adenotomii vybízí k široké diskuzi a zcela není v moţnostech 

této práce ji plně vyčerpat. Například Lehovcová (2006) tvrdí: „Prostá hypertrofie při 

absenci klinických obtíţí není indikací k operaci.“  Nicméně, po prostudování dostupné 

literatury a na základě osobních zkušeností mohu uvést, ţe k zákroku jsou posílány děti 

jednak s opakovanými záněty dýchacích cest, kde AV můţe být příčinou jejich časté 

nemocnosti, ale také děti, u nichţ AV je přítomna, viditelně brání spontánní automatice 

dýchání, ale jsou to děti bez zvýšeného počtu výskytu nemocnosti.  

Co se týče indikací AT vzhledem k velikosti AV neexistuje jednoznačný 

konzsenzus. Podle Boleslavské et al. (2006) tento vztah nejspíš neexistuje. Školoudík 

(2010) uvádí lepší výsledky u dětí trpících krom AV častými OMS, pokud byla AV 

většího stupně. 

Jak je patrno z části práce, kde je popsána terapie, v současné době je  

u adenotomie vše směřováno k co nejmenší traumatizaci dětí. Toto se týká i vyšetření, 

kdy je tendence opouštět vyšetření prstem lékaře, díky moţnostem moderní techniky. 

Adenotomie se na mnoha pracovištích provádí formou jednodenního/ambulantního 

výkonu, kdy dítě přichází ráno na příslušné oddělení ORL a odpoledne po zákroku, je-li 

pooperační průběh bez náznaku komplikací, odchází domů. Jiná pracoviště vyţadují 

jednodenní předoperační hopitalizaci. Přítomnost jednoho z rodičů v nemocnici bývá uţ 

takřka pravidlem, většinou maminka můţe ošetřovat své dítě hned po jeho překladu na 

standardní oddělení.  

V českých zemích se při adenoidní vegetaci spojené se středoušními záněty 

pouţívá jiná terapie neţ v anglosaských zemích. Tam je metodou první volby pouţití 

ventilačních trubiček, avšak volba adenotomie jako prostředku terapie s vyšší účinností 

je volena v našich zemích.  

V popředí zájmu rehabilitace se problematika adenoidních vegetací ocitla na 

konci padesátých let a v letech šedesátých, pak ovšem tento zájem utichl a v současné 
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době je téţ minimální. Pooperační rehabilitaci mají v současné době v naprosté většině 

případů na starosti logopedové a můţeme se jen domýšlet o příčinách tohoto stavu. 

Studium dostupné literatury mi nepřineslo vysvětlení, proč se tento komplexní problém 

řeší jen z „jedné strany“. Jak říká Véle, dechová mechanika souvisí  s drţením těla 

a naopak, nacházíme více mechanismů, jak do řetězce vstoupit a skrze korekci postury 

ovlivnit dýchání a naopak přes správný dech zlepšit posturu.  

O důleţité roli správné hygieny HCD byla jiţ řeč výše, nácvik dechového vzoru 

by měl opět respektovat věkovou kategorii dětí, je nutný maximálně vstřícný přístup, 

hodně chválit, motivovat a pouţívat prvku hry. Dechová cvičení přímo vybízí k vyuţití 

herního prvku a i podle praktické zkušenosti patří k oblíbeným. Zejména Magic Ball 

(viz. příloha č. 3, obrázky 6. a 7.), plastovou trubičku na jednom konci  s náústkem a na 

druhé straně s košíčkem, do kterého se vloţí míček z polystyrénu a dítě foukáním do 

trubičky udrţuje míček ve vzduchu, se u dětí setkal s úspěchem. Přitom se jedná o 

jednoduchou, velice dostupnou pomůcku, za cca 50,- Kč. 

Co se týče ovlivněnní VDT, ideální se jeví cvičení ve vývojových řadách podle 

Koláře, zde ovšem musíme nutně přizpůsobit toto cvičení předškolnímu věku dětí. 

Naprostou nutností je dostatečná motivace dítěte, které ve své spontaneitě, pokud 

nebude zainteresováno do cvičební aktivity, cvičit nebude a veškerá energie vynaloţená 

terapeutem a rodiči přijde vniveč. Jednotlivé pozice volíme tak, aby nebyly pro dítě 

náročné a je nutné k nim přidat i „něco navíc“. Neocenitelný je prvek humoru, cvičení si 

můţeme pojmenovat  po zvířátkách, pouţít cvičení příběhy o nich. Velice pozitivním 

prvkem je společné cvičení dětí a rodičů. Pokud jsou rodiče ochotni cvičit společně 

s dětmi, dostává terapie úplně jinou dimenzi, můţe to být radostně strávený společný 

čas.  

Cvičení jógy modifikované pro děti ve věku 5-10 let, tak jak ji prezentuje 

Nešpor by bezesporu mohla být také prostředkem k ovlivnění problematiky. Spojení 

dechu a ásan, společně s pro děti přitaţlivým pojetím cvičení  bude mít pozitivní vliv na 

dýchání i na posturu.  

Na závěr bych chtěla ještě jednou zdůraznit prvek motivace. Ze sedmi dětí, které 

prodělaly u mne zacvičení, se ani jednomu nepodařilo dodrţet harmonogram cvičení na 

kterém jsme se dohodli. Dechová cvičení byla přijatelnější, ta se jim poařilo provádět 

častěji, neţ tělesná, ale také ne v plné míře. Domnívám se, ţe je to z důvodu nedostatku 

času na terapii jako takovou, ale hlavně dítěti vše pořádně vysvětlit a zapojit jeho zájem. 

Metodika cvičení, tak, jak jsem ji praktikovala, byla pouze jako jednorázové zacvičení. 
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To neumoţnilo vytvoření těsnějšího kontaktu mezi mnou a dítětem, nebyl prostor na to, 

řádně dítě namotivovat k domácímu cvičení, rodičům, dle jejich slov také chyběla 

zpětná vazba.  

Přesto předkládám rodičům edukační leták s nastíněním základní problematiky  

a ukázkou cviků. Moţná přispěje aspoň v některých případech ke komplexnějšímu 

uchopení problematiky rodiči a projeví v nich zájem. 
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6 Závěr 

Adenoidní vegetace je velice častý problém postihjící děti v předškolním věku. 

Velice často je spojen s nemocemi dýchacích cest a takřka pravidlem je respirační 

obstrukční syndrom. Obstrukce dítěti znemoţňuje pouţívat přirozený klidový dechový 

vzor dýchání nosem, aby si dýchání usnadnilo, přejímá zvyk dýchání ústy. Tento 

způsob dýchání s sebou přináší mnoho nepříznivých aspektů pro vývoj dítěte. 

Metodou první volby je u adenoidní vegece endoskopické odstranění zbytnělé 

tkáně, které se musí provést beze zbytku, abe se zabránilo recidivám. 

Pooperační rehabilitace zahrnuje nácvik správného dýchání,  důleţitý jako 

prevence recidivám a vývojovým odchylkám. Většině dětí nestačí k obnově dýchání 

nosem adenotomie, je proto potřeba dechové reedukaci věnovat patřičnou pozornost. 

Tato práce přináší souhrn technik, které můţeme pouţít k ovlivnění 

problematiky fyzioterapií – jedná se především o nácvik správné hygieny horních 

dýchacích cest, metodiku nácviku správného dýchání, facilitaci mimického svalstva 

a metody léčebné tělesné výchovy. 

V praktické části potrzuje bez výhrad studie týkající se symptomatiky a na 

základě vyšetření  a zácviku vzorku dětí nabízí metodiku cvičení. 

 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

73 

REFERENČNÍ SEZNAM 

 

BOLESLAVSKÁ, J.; KOPŘIVOVÁ, H.; KOMÍNEK  P.  Má  význam hodnotit velikost 

adenoidních vegetací? OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE, 2006, vol.55 

no.3, s. 133–138. ISSN 1210-7867 

BROOK, I.; SHAH, K.; JACKSON, W. Microbiology of Healthy and Diseased 

Adenoids. Laryngoscope, 2000, vol. 110, no. 6, s. 994–999. ISSN 1531-4995 

CORREA, E.C.R.; BÉRZIN, F.  Efficacy of physical therapy on cervical muscle 

activity and on body posture in school-age mouth breathing children. International 

Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2007, vol. 71, no. 10., s. 1527–1535. 

ISSN 0165-5876 

ČIHÁK, R. Anatomie 2. Praha: Grada Publishing, 2002. 470 s. ISBN 80-247-0143-X 

ČIHÁK, R. Anatomie 3. Praha: Grada Publishing., 2009. 692 s. ISBN 80-247-1132-X 

DYLEVSK ÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka.      Praha: 

Grada Publishing 2000. 664 s. IBSN- 80-7169-681-1 

EMERICK, K.S., CUNNINGHAM, M.J. Tubal Tosil Hypertrophy. Arch Otolaryngol 

Head Neck Surg. 2006, vol.132, no.2, s. 153–156. ISSN 0194-5998 

FIŠEROVÁ, H. Alergická rýma u dětí – rekapitulace pohledem otolaryngologa. 

Pediatr. pro Praxi. 2010, vol.11, no.1, s. 36–41. Dostupný z WWW 

<http://www.solen.cz/pdfs/ped/2010/01/08.pdf > ISSN 1803-5264 

GANGALE, D. C. Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing, 2000, 

232 s. IBSN 80-247-0534-6 

GANONG, W.F. Přehled lékařské fysiologie. Praha: Avicenum, 1976, 632 s. 

IBSN 08-043-76 

GREENFELD, M.; TAUMAN, R.; DEROWE, A.; YAKOV, S. Obstruktive sleep apnea 

due to adenotonsillar hypertrophy in infants. International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology. 2003. vol. 67, s. 1055–1060. ISSN 0165-5876 

HALADOVÁ, E. ET AL. Léčebná tělesná výchova. Brno: NCONZO, 2007, 133 s. 

IBSN 978-80-7013-460-3 

HÁNOVÁ, Z. Poznámky lékaře ORL k adenotomii. Psychosom. 2006, vol. 4, no. 3, 

s. 97–99. ISSN 1214-6102 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

74 

HARARI, D.;  REDLICH, M.; SHALISH, M.; TACHSIN H.; GROSS, M. The effect of 

mouth breathing versus nasal breathing on dentofacial and craniofacial development 

in orthodontic patients. The Laryngoscope. 2010, Vol. 120, no. 10, s. 2089–2093. 

ISSN 1531-4995 

HROMÁDKOVÁ, J. ET AL. Fyzioterapie. Jinočany: H&H Vyšehradská s. r. o, 1999, 

427 s.  IBSN 80-86022-45-5 

CHROBOK V., VOKURKA, J., RŮŢIČKA, J., KORDAČ, P. Adenoidní vegetace (1. 

část), DIAGNOSTIKA A LÉČBA. Lék. Zpr. LF UK Hradec Králové,  1998, vol. 

43, no. 7–8, s. 167–178. ISSN 0457-4206 

CHROBOK V., ČELAKOVSKÝ, P., HYBÁŠEK, I., VOKURKA, J. Adenoidní 

vegetace (2. část) a její vliv na okolní struktury. Lék. Zpr. LF UK Hradec Králové,  

1999, vol. 44, no. 1–2, s. 12–14. ISSN 0457-4206 

CHROBOK V., VOKURKA, J., NUNÉZ, D.F. Adenoidní vegetace (3. část) naše 

zkušenosti s endoskopickou adenotomií. Lék. Zpr. LF UK Hradec Králové, 1999, 

vol. 44 no. 1–2, s. 15–23. ISSN 0457-4206 

JABLONICKÝ,P.  Pohled na problematiku zánětu horních cest dýchacích. Interní 

medicína pro praxi.  2009, no. 2, s. 592–596. Dostupný z WWW 

<http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2003/12/04.pdf> ISSN 1803-5256 

JANÁČKOVÁ, L. Psychické proţívání u chirurgických pacientů – vyuţití relaxačních 

technik. Medical Tribune. 2008, no. 26. Dostupný z WWW 

<http://www.tribune.cz/clanek/12648> ISSN 1214-8911 

KAPANJI, I. A., The physiology of the joints. Churchill Livingstone, 1974. 234 s. 

ISBN 0-443-01209-1. 

KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing, 1999, 111 s. 

IBSN 80-7169-619-6 

KOLÁŘ, P. ET AL. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2010. 713 s. 

IBSN 978-80-7262-657-1 

KOLÍN, J. Adenoidní vegetace.  VOX PEDIATRIAE, 2003, vol. 3, no. 2, s. 28–31. 

Dostupný z WWW <http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/2003_vox2.pdf> 

ISSN 1213 - 2241 

KRASKA LÜDECKE, K.  Nejlepší techniky proti stresu. Praha: Grada Publishing, 

2007. IBSN 978-80-247-1833-0 

LEJSKA, V. Kompendium ORL dětského věku. Praha: Grada Publishing, 1995. 

IBSN 80-7169-132-1 

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2003/12/04.pdf
http://www.tribune.cz/clanek/12648
http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/2003_vox2.pdf


Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

75 

LEHOVCOVÁ, K. Adenotomie pohledem otolaryngologa. VOX PEDIARIAE, 2006, 

vol. 6, no. 10., s. 19–20. Dostupný z WWW 

<http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/vox_prosinec_2006_final.pdf> 

ISSN 1213-2241 

LESINSKAS, E., DRIGOTA, M. The incidence of adenoidal regrowth after 

adenoidectomy and its effect on persistent nasal symptoms. European Archives of 

Oto-Rhino-Laryngology, 2009,  no. 266, vol. 4. ISSN 0937-4477  

LIMA, L. C. O.;  BARAÚNA, M. O.;  SOLOGUREM M. J. J;  CANTO R. S. T.;  

GASTALDI C. Postural alternations in children with mouth breathing assessed by 

computerized biophotogrammetry. Journal of Applied Oral Science, 2004; vol. 12, 

no. 3, s. 232–237. ISSN 1678-7765 

MAČÁK, J.;  MAČÁKOVÁ, J. Patologie. Praha: Grada Publishing, 2004, 347 s. 

IBSN 80-247-0785-3 

MÁČEK, M.; SMOLÍKOVÁ, L. Pohybová léčba u plicních chorob. Praha: Victoria 

Publishing, 1995, 147 s. IBSN 80-7187-010-2 

MÁČEK, M; VÁVRA, J.; ŠTEFANOVÁ,J. Léčebná tělesná výchova v pediatrii. Praha: 

Avicenum, 1975, s. 270. IBSN 08-031-75 

MÁČEK, M; VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěţe. Praha: Avicenum, 

1988. s. 353. IBSN 08-80-88 

MODRZYNSKI, M., ZAWISZA E.: An analysis of the incidence of adenoid 

hypertrophy in allergic children. International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology, 2007; vol. 71 no. 5, s. 713–9. ISSN 0165-5876 

NEIVA, P.D.; KIRKWOOD, R.N.; GODINHO R. Orientation and position of head 

posture, scapula and thoracic spine in mouth-breathing children. International 

Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009, vol. 73, s. 227–236. 

ISSN 0165-5876 

NIEDZELSKA, G.; KOTOWSKIA, M.; NIEDZELSKA, A. Assesment of pulmonary 

function and nasal flow in children with adenoid hypertrophy. International Journal 

of Pediatric Otorhinolaryngology, 2008, vol. 72, no. 5, s. 333–335. ISSN 0165-5876 

PALEČEK, F.; SCHUCK, O; VÍZEK, M. Patofyziologie dýchání a ledvin. 1994 

PIRES, M.G.; CANTISANI, R.; DE MELLO, J.F.; GRUMACH A.S. Chest modificatin 

secondary to enlarged tonsils and adnoids. International Archives of 

Otorhinolaryngology. 2007, vol. 11, no. 2. Dostupný z WWW 

<http://www.arquivosdeorl.org.br/conteudo/acervo_eng.asp?id=410> 

ISSN 18099777 

http://www.springerlink.com/content/0937-4477/
http://www.springerlink.com/content/0937-4477/
http://www.springerlink.com/content/0937-4477/266/4/
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=identifiantsDoc:%20%280937-4477%29
http://www.arquivosdeorl.org.br/conteudo/acervo_eng.asp?id=410


Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

76 

POLÁK, I.; PRAISLER,  J.; SEMERÁK,A. Stav uší  adenotomovaných dětí před a po 

adenotomii. Československá  Otolaryngologie, 1978; vol. 27, s. 153–159. 

ISSN 0009-0603 

PŘÍHODOVÁ, I.  Obstrukční spámková apnoe u dětí. Pediatrie pro praxi. 2010, 

vol. 11, no. 1, s. 26–28. ISSN 1803-5264. Dostupný z WWW 

<http://www.solen.cz/pdfs/ped/2010/01/06.pdf> 

PŘÍHODOVÁ  I. Obstrukční spánková apnoe  dětského věku. Čes.-slov. Pediat., 2007 

vol. 62, no. 11, s. 631–63. ISSN 1803-6597 

SMOLÍKOVÁ, L.; MÁČEK, M. Respirační fyzioterpie a plicní rehabilitace. Brno: 

NCONZO, 2010. 194 s. IBSN 978-80-7013-527-3 

SMOLÍKOVÁ, L. Hygiena horních cest dýchacích – součást léčebné rehabilitace. 

Pediatrie pro praxi, 2002, vol. 3, no. 6, s. 262–267. Dostupný z WWW 

<www.solen.cz/pdfs/ped/2002/06/02.pdf > ISSN 1803-5264  

SLÁMA, K. ml., SLÁMA, K. st.: Tonzilotomie. OTORINOLARYNGOLOGIE A 

FONIATRIE, 2006, vol. 55, no. 1, s. 10–14. ISSN 1210-7867 

SHIN, K. S.; CHO S. H.;, KIM, K. R.; TAE, K.; LEE, S. H., PARK, C. W., JEONG, J. 

H. The role of adenoids in pediatric rhinosinusitis. International Journal of 

Pediatric Otorhinolaryngology, 2008; vol. 72, no. 11, s. 1643–1650. 

ISSN 0165-5876 

SURRAT, P. M.; PERUGGIA, M.; D´ANDREA, L.; DIAMOND, R.; BARTH, J. T.; 

NIKOVA, M.; PERRIELO, V. A.; JOHNSON, M. L. Suspected of Having 

Obstructive Sleep-Disordered Breathing Cognitive Function and Behavior of 

Children With Adenotonsillar Hypertrophy. PEDIATRICS, 2006, vol. 118, no. 3, 

s. 771–781. ISSN 1098-4275 

ŠKOLOUDÍK, L.; VOKURKA,  J.; KALFEŘT, D.; RYBNIKÁR T.; 

ČELAKOVSKÝ,P.  Adenoidní vegetace a chronická sekretorická otitida. 

OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE, 2010, vol. 59, no. 2, s. 62–66. 

ISSN 1210-7867 

 ŠLAPÁK, I.; JANEČEK, D.; LAVIČKA, L.  Základy otorinolaryngologie a foniatrie 

pro studenty speciální pedagogiky. Brno: Elportál, Masarykova univerzita, 2009. 

ISSN 1802-128X  

UHLÍKOVÁ, P. Poruchy spánku u dětí a dorostu z pohledu pedopsychiatra. Pediatrie 

pro praxi. 2008, vol. 9, no. 2, s. 77–79. Dostupný z WWW 

<http://www.solen.cz/pdfs/ped/2008/02/02.pdf> ISSN 1803-5264 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

77 

VÁLEK, L. Děti s poruchou pozornosti. Pediatrie pro praxi. 2002, vol. 3, no. 3, 

s. 116–117. Dostupný z WWW <http://www.solen.cz/pdfs/ped/2002/03/09.pdf> 

ISSN 1803-5264 

VALERA, F.C.P. ET AL.:Muscular, functional and orthodontic changes in pre school 

children wih enllarged adenoids and tonsils. International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology, 2003, vol. 67, no. 7,  s. 761–770. ISSN 0165-5876 

VÉLE, F.: Kineziologie, Praha: Triton, 2006, 375 s. IBSN 80-7254-837-9 

VERNEROVÁ, E. Současná léčba alergické rýmy. Pediatrie pro praxi. 2010, vol. 11 

no. 3, s. 154–157. Dostupný z WWW 

<http://www.solen.cz/pdfs/ped/2010/03/03.pdf> 

ISSN 1803-5264 

ZELENÍK, K., MRÁZEK, J., KLEČKA, P., PNIAK, T. : Efekt adenotómie na stav 

stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí. Pediatria pre prax., 2007, no. 1, 

s. 42–43. Dostupný z WWW 

http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2313&magazine_id=4> 

ISSN 1336-8168 

 

http://www.solen.cz/pdfs/ped/2002/03/09.pdf
http://www.solen.cz/pdfs/ped/2010/03/03.pdf
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2313&magazine_id=4


Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

78 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Srovnání adenoidní vegetace. (Obrázek 1.) …………………………...……..….. 79 

Příloha č. 2: Facilitace svalů obličeje. (Obrázky 2., 3.,4.) …………………………...………... 79 

Příloha č. 3: Cvičení správného dechového vzoru. (Obrázky 5–11) .......................................... 80 

Příloha č. 4: Cvičení správného dechového vzoru formou hry. (Obrázky 10., 11.) ................... 81 

Příloha č. 5: Cvičení na vadné drţení těla. (Obrázky 12–19) ……….......……………….......... 82 

Příloha č. 6: Cvičení s pouţitím tím velkého míče. (obrázky 20., 21.) ...................................... 83 

Příloha č. 7: Prostředky instrumentální RFT. (Obrázky 22., 23., 24.) ........................................ 85 

Příloha č. 8: Obrazová dokumentace k praktické části (Obrázky 25–30) ………………….…. 86 

Příloha č. 9: Vzorový dotazník pro rodiče. (Tabulka 1.) ............................................................ 87 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                              Úloha repirační fyzioterapie u pacientů s adenoidní vegetací 

 

79 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Adenoidní vegetace (obrázek 1.) 

 

 
 

 

 
Příloha č. 2: Protahování oronazální uzdičky (obrázek 2.),  
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Obrázek 2.    Obrázek 3. 
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Obrázek 4. 

 

 

 
Příloha č. 3: Cvičení správného dechového vzoru. Bublání do vody (obrázek 5. ), Magic 

Ball (obrázek 6. a obrázek 7.) a foukání do větrníku (obrázek 8. a obrázek 9.) 

 

 
Obrázek 5. 
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Obrázek 6.      Obrázek 7. 

 

 

  
Obrázek 8.              Obrázek 9. 

 

 

 
Příloha č. 4: Cvičení správného dechového vzoru formou hry (obrázek 10. a 11.) 

  

Obrázek 10.          Obrázek 11.  
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a "Zajíček" (obrázek 19.) 

 

  

Obrázek 12.      Obrázek 13. 

 

  
Obrázek 14.      Obrázek 15. 

 

 

  
Obrázek 16.       Obrázek 17. 
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Obrázek 18.     Obrázek 19. 

 

 

 

 

 

Příloha č.6: Cvičení na vadné držení těla s použitím velkého míče. Cviky 

"Brouček" (obrázek 20.) a "Trakař" (obrázek 21.) 

 

 

 
Obrázek 20. 
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Obrázek 21. 
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Příloha č.7: Prostředky instrumentální RFT- Flutter (Obrázek 22.) 

RC-Cronet (Obrázek 23.) a TheraPEP (Obrázek 24.) 

 

 

  
Obrázek 22.    Obrázek 23. 

 

 

 
Obrázek 24. 
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Příloha č.8: Proband 7 – P. M. 1 týden po AT (Obr. 25–27.) a 6 týdnů po AT (Obr. 28–30.) 

 

   
Obrázek 25.       Obrázek 26.                     Obrázek 27. 

 

   
Obrázek 28.                     Obrázek 29.                     Obrázek 30. 
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Příloha č.9: Vzorový dotazník pro rodiče (Tabulka 1.) 

 

DOTAZNÍK PRO RODIČE DÍTĚTE          

Datum vplnění:             

Iniciály dítěte:   Datum narození:       

Navštěvuje dítě předškolní zařízení?    ano ne     

V případě že ano-  Odkdy? Celodenně?         

                

Od kdy dítě smrká?             

Používali jste odsávačku?   ano ne     

Jaký typ? Mohl/a byste uvést své zkušenosti – (snadnost manipulace apod.)   

                

                

Trpí dítě na respirační onemocnění? Můžete uvést jaká a četnost?     

                

                

Alergie, atopie?             

                

                

Jiná onemocnění?             

                

                

Chrápe dítě?     ano  ne     

Má potíže se spánkem?     ano ne     

Má potíže se soustředěním?   ano ne     

Sledujete fixovaný stereotyp dýchání ústy?  ano ne     

Vnímáte to jako problém?   ano ne     

                

                

                

                

                

Byl/a byste ochotná nechat dítě vyšetřit fyzioterapeutem, absolovovat zacvičení a jednu kontrolu?  

        ano ne     

                

Jednalo by se o kineziologický rozbor- vyšetření pouze pohledem a pohmatem na povrchu těla,  

nácvik správného dýchání nosem, několik cviků dechové gymnastiky, případně vhdné cviky 

na vadné držení těla, cvičení svalů obličeje.          

Dítěti by byla stanovena jeho vlastní cvičební jednotka.       

Zhruba po měsíci byste se dostavili na kontrolu, kde by bylo dítě opět vyšetřeno a zkonzultovali 

bychom pokroky, problémy apod.           
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