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U�ITÉ ZKRATKY

Aex plocha pod výdechovou £ástí k°ivky pr·tok-objem

ATS American Thoracic society - Americká hrudní spole£nost

ASIA American Spinal Injury Association

BMI body mass index

EC výdechová kapacita

EFL klidová výdechová limitace

ERS European Respiratory Society - Evropská respira£ní spole£nost

FEF25−75 maximální st°ední výdechový pr·tok ve st°ední polovin¥ vydechnuté

FVC

FEF25,50,75 usilovné exspira£ní pr·toky

FEV1 usilovn¥ vydechnutý objem za 1. sekundu

FL �ow limitation - pr·toková limitace

FRC funk£ní reziduální kapacita

FN fakultní nemocnice

FVC usilovná vitální kapacita

IC inspira£ní kapacita

MEF maximální výdechový pr·tok

MIF maximální nádechový pr·tok

MV minutová ventilace

MVV maximální minutová ventilace

N po£et m¥°ení

NEP negative exspiratory pressure - tlak aplikovaný b¥hem klidového výdechu

NFL no �ow limitation - bez pr·tokové limitace
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PEF vrcholový výdechový pr·tok (rychlost)

PF plicní funkce

Pemax maximání exspira£ní tlak

Pimax maximální inspira£ní tlak

P0.1 tlak m¥°ený b¥hem 100 ms p°eru²ení klidového nádechu

Rint airway resistance by the interrupter technic - odpor dýchacích cest m¥-

°ený p°eru²ovanou technikou

SCI spinal cord injury - mí²ní léze

SD sm¥rodatná odchylka

TLC total lung capacity - celková plicní kapacita

UPV um¥lá plicní ventilace
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1 ÚVOD

Sledování plicních funkcí u pacient· s mí²ní lézí je téma, které sv¥tová v¥decká

literatura zmi¬uje teprve posledních 10 let. Jedná se o moºnost sledování a hodnocení

klinického stavu pacienta (Fi²erová et al., 2004). Zm¥ny plicních funkcí (dále PF)

citliv¥ odráºí funk£ní stav dýchacího systému, který p°edstavuje u pacient· s SCI

£astou p°í£inu komplikací zdravotního stavu (De Vivo et al., 1993). Díky tomu lze

v£as lé£ebn¥ a preventivn¥ zasáhnout a ochránit zdraví nemocných a sníºit náklady

dal²í lé£by.

Práci jsem si vybrala, nebo´ nabízí objektivní hodnocení plicních funkcí pomocí

funk£ního vy²et°ení plic a lze tak získat objektivní data k hodnocení °ady klinických

nález· v oblasti respira£ního systému. Samotné vy²et°ení je neinvazivní a minimáln¥

zat¥ºuje vy²et°ovaného.

Byly pouºity standardní metody vy²et°ení PF, které v²ak bylo nutno vzhle-

dem ke klinickému stavu pacienta modi�kovat. Vy²et°ení PF zahrnovalo spiromerii

- k°ivku objem-£as a k°ivku pr·tok-objem, m¥°ení síly respira£ního svalstva, m¥°ení

Rint a NEP.

Pomocí t¥chto metod vy²et°ení PF bylo moºno hodnotit zm¥nu plicních ob-

jem· a kapacit (IC a VC) v £ase, zm¥nu dynamických objem· (FEV1, PEF a

FEF25−75 a Aex) a hyperin�aci plic. Dále je moºno hodnotit pr·chodnost dýcha-

cích cest s predikcí obstruk£ní nebo restrik£ní poruchy. Díky metod¥ m¥°ení ma-

ximálních inspira£ních (Pimax) a exspira£ních (Pemax) tlak· lze u SCI pacient·

hodnotit i sílu dechového svalstva a bránice, které jsou úrazem zasaºeny, a v pr·-

b¥hu rehabilita£ního a úzdravného procesu lze sledovat zm¥ny jejich funkce. M¥°ení

Rint umoº¬uje hodnocení rezistence respira£ního systému jako celku a metoda NEP

zji²´uje pr·tokovou limitaci v dýchacích cestách.

Na základ¥ objektivn¥ zm¥°ených dat diplomová práce p°edkládá vývoj a

zm¥ny PF, které probíhaly b¥hem prvních ²esti m¥síc· od anamnestické události

SCI.
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2 TEORETICKÁ �ÁST

2.1 Mí²ní léze a dechová problematika

Prognóza pacient· s mí²ní lézí z·stává i v dne²ní moderní dob¥ podobn¥ jako

v obdobích p°ede²lých pom¥rn¥ nep°íznivá. Mortalita pacient· s tetraplegií dosa-

huje 35%, av²ak nastupující moderní technologie v diagnostice a zlep²ení organizace

pé£e v t¥sném období po úraze vede ke sníºení pr·m¥rné morbidity. Respira£ní

komplikace p°edstavují hlavní p°í£inu morbidity a mortality pacient· s mí²ní lézí.

Tyto komplikace jsou ºivot ohroºující p°edev²ím v £asném a st°edn¥dobém období

(VanBuren et al., 1994; Kiwerski, 1992).

2.2 Funk£ní d¥lení dýchacích sval·

Dýchací pohyby probíhají jako st°ídavá rytmická aktivita dýchacích sval· v zá-

vislosti na pohybové aktivit¥ nebo stresovém stavu organismu. Sou£asn¥ dochází i

k aktivaci sval· páte°e. Véle (2006) d¥lí dýchací svaly podle funk£n¥ anatomického

rozd¥lení na svaly inspira£ní a exspira£ní dle následujícího p°ehledu, kde je v závor-

kách uvedena ko°enová inervace:

� Primární svaly inspira£ní zahrnují bránici (C3-C5), mm. intercostales externi

(Th1-Th11) a mm. levatores costarum podporují inspirium.

� Akcesorní svaly inspira£ní se nachází v oblasti ²íje jako mm. scaleni (C2-C8),

mm. suprahyoidei (C1-C2) et mm. infahyoidei (C1-C3), m. sternocleidomasto-

ideus. Dále k nim pat°í svaly hrudníku - mm. pectorales (C5-Th1), m. serratus

anterior (C5-C7), m. serratus posterior superior (Th1-Th4), m. latissimus dorsi

(C6-C8) a svaly zádové - m. iliocostalis, m. erector spinae a krátké hluboké

svaly zádové.

� Primární svaly exspira£ní jsou m. intercostales interni (Th1-Th11), m. sterno-

costalis (Th3-Th6).

� Akcesorní svaly exspira£ní zastupují b°í²ní svaly - m. transversus abdominis

(Th7-L1), mm. obliqui abdominis externi (Th5-Th12) et interni (Th8-L1),

mm. recti abdominis (Th7-Th12), m. quadratus lumborum (Th12-L1) a svaly

pánevního dna (S3-S4), svaly zádové - dolní £ást m. iliocostalis (Th9-L1), m.

erector spinae (C1-L5), m. serratus posterior inferior (Th9-Th12).
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Uvedené anatomické d¥lení dýchacích sval· neodpovídá zcela skute£nosti. V pr·b¥hu

dechového vzoru p·sobí inspira£ní i exspira£ní svaly ve vzájemné koaktivaci, jak ji

dokumentuje gra�cký záznam £innosti bránice a b°i²ních sval· dle Kapandji (1975).

2.2.1 Dechová funkce bránice

Bránice je hlavním inspira£ním svalem. Neumann (2002) dokonce udává, ºe

bránice má podíl na inspiraci 70-80%. Ganong (1999) uvádí, ºe p°i klidovém dýchání

je bránicí zaji²t¥no 75% zm¥n objemu hrudníku.

Funkce bránice p°i dýchacích pohybech se p°irovnává k pohybu pístu. Píst se

voln¥ pohybuje v dutin¥ válce, ale bránice je ke st¥nám dutiny pevn¥ p°ipojena a

pracuje jako membránové £erpadlo. Svým tahem za úpony na ºebrech a páte°i a

tlakem na útroby ovliv¬uje kon�guraci hrudníku i osového orgánu a hrudník se tak

zv¥t²uje ve v²ech t°ech rozm¥rech (Véle, 2006). P°i kontrakci bránice poklesne cen-

trum tendineum, £ímº se zv¥t²í vertikální rozm¥r hrudníku. Dále dochází k zvý²ení

transverzálního rozm¥ru zvedáním a zevní rotací spodních ºeber. Také se zvy²uje

rozm¥r p°edozadní, k £emuº dochází následkem elevace sterna a tím i horních ºeber

(Kapandji a D`Aubigné, 2002).

P°i klidové inspiraci bránice klesá asi o 1,5cm, b¥hem zvý²ených dechových

nárok· m·ºe klesat aº o 6-10cm (Neumann, 2002; Ganong, 1999). Pro optimální

funkci bránice je nezbytná antagonisticko-synergistická spolupráce b°i²ních sval·,

jak popisuje (Kapandji, 1975). Mírná kontrakce b°i²ních sval· p°i nádechu umoºní

zpevn¥ní b°i²ní st¥ny a tím i vhodné podmínky pro dal²í akci bránice, jejíº centrum

tendienum získává oporu o b°i²ní orgány. Bez optimální aktivity b°i²ního svalstva

dochází k vyklenutí b°i²ních orgán· ventrokaudáln¥. Centrum tendineum není sta-

bilizováno a bránice nep·sobí na pohyb dolních ºeber. Dechový výkon bránice pak

pozbývá na ú£innosti.

Krom¥ funkce dechové zaji²´uje bránice i funkci posturální a antire�uxní. Ko-

lá° a al. (2009, 2012) hovo°í o posturální funkci bránice. Ta je schopna volné akti-

vity nezávislé na dýchání. Antire�uxní funkci bránice dokumentuje u skupiny pa-

cient· s gastroesofageálním re�uxem (Bitnar P. et al.: http://www.rehabps.com/

REHABILITATION/Literature_Research_files/Bittnar%20GER_2_1.pdf).

2.3 Mechanika dýchání

Dechový vzor se skládá ze dvou dechových fází, nádechu a výdechu. Nádech

je výsledkem vzniku negativního interpleurálního tlaku, kterého je dosaºeno sestup-
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ným pohybem bránice p°i její kontrakci. Na vzniku negativního interpleurálního

tlaku se podílí i meziºeberní svaly a ty zaji²´ují zv¥t²ení laterálního a p°edozadního

rozm¥ru hrudníku. Meziºeberní svaly sou£asn¥ stabilizují hrudní ko² proti paradox-

nímu pohybu dovnit°, který je vyvoláván kontrakcí bránice. Dále se na stabilizaci

hrudníku podílí m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni a m. trapezius, které se

u£ástí stabiliza£ní funkce p°i intezivn¥j²í nádechové práci (De Troyer a Heilporn,

1980).

Výdech je v klidových podmínkách pasivní proces zp·sobený akumulovanou

energií získanou b¥hem inspiria a jenº je dán elasticitou vazivových komponent in-

�ovaného hrudníku (Véle, 2006). Teprve p°i zvý²ené výdechové práci, nap°. p°i ka²li

nebo kýchání, se zvy²uje aktivita výdechového svalstva b°i²ní st¥ny. Toto svalstvo

se podílí také na udrºování polohy bránice a tak p°ispívá ke zlep²ení jejího výkonu.

Také interkostální svaly se podílí p°i vy²²ích plicních objemech na výdechu.

2.3.1 Vliv mí²ní léze na mechaniku dýchání

Loveridge B. (1992) uvádí, ºe úrove¬ SCI vede k oslabení nebo paralýze sval·

inervovaných z mí²ních segment· pod úrovní léze. Vy²²í mí²ní léze mají rozsáhlej²í

dopad na dechové svalstvo. Navíc SCI nad úrovní ²estého hrudního segmentu (T6)

m·ºe po²kodit autonomní nervový systém - tedy interakci mezi sympatickým a

parasympatickým nervovým systémem v d·sledku po²kození sympatiku (Braddon a

Rocco, 1991). Po²kození mechaniky dýchání a regulace respirace je rizikové zejména

v p°ípad¥ tetraplegie po SCI, u pacient· s hrudní nebo bederní mí²ní lézí a u pacient·

s plicním onemocn¥ním v anamnéze.

Mí²ní léze nad segmentem C4 (ozna£ovaná jako pentaplegie) vede k paralýze

bránice, meziºeberních a b°i²ních sval·, dýchání pacienta s takto vysokou lezí pak

závisí na svalové aktivit¥ m. sternocleidomastoideus a m. trapezius. Dlouhodobá

ventilace t¥chto pacient· je svalov¥ energeticky náro£ná a proto je u pentaplegií

vyuºíváno p°ístrojové podpory ventilace.

V p°ípad¥ pacienta s tetraplegií je naru²eno provedení efektivního nádechu a je

sníºeno úsilí k efektivnímu odka²lání. Tato zm¥na je markantní v období spinálního

²oku, kdy se objevuje ochablost sval· pod úrovní léze a kdy je hrudník více mobilní.

Konrak£ní schopnost bránice, není-li naru²ena, vytvá°í dechový vzor paradoxního

dýchání. Po odezn¥ní mí²ního ²oku se svaly stávají hyperre�exní a spastické (Man-

sel a Norman, 1990). �asem tak dochází k tuhnutí ²lach, vaz· a kloub· hrudního

ko²e a omezení aktivní hybnosti hrudníku a poddajnosti hrudní st¥ny. Ztuhnutím
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je tak nahrazena stabiliza£ní funkce meziºeberních sval· v kontextu hrudního ko²e

a mechaniky dýchání (De Troyer a Heilporn, 1980; Estenne et al., 1983).

Pacienti s hrudní lézí mají zachovanou aktivitu meziºeberních sval· v r·zné

mí°e podle úrovn¥ léze, av²ak z·stává paralýza b°i²ních sval·. Nemocní s niº²í úrovní

p°eru²ení míchy mohou v nádechových parametrech dosahovat stejných hodnot jako

normální populace, i kdyº paralýza b°i²ní st¥ny omezuje výdechové úsilí.

Po²kození míchy pod úrovní prvního bederního segmentu (L1) ovliv¬uje plicní

funce jen málo.

2.3.2 Vliv polohy na mechaniku dýchání

Za normálních podmínek t¥lo disponuje mechanismy, které zaji²´ují adekvátní

ventilaci v kaºdé poloze. V supinní poloze dochází kontrakcí bránice k p°emíst¥ní

b°i²ního obsahu bez výrazného rozep¥tí hrudního ko²e, díky zvý²ené komplianci

b°i²ní st¥ny oproti komplianci hrudní st¥ny. Ve vzp°ímeném stoji nar·stá tonus b°i²ní

st¥ny a nitrob°i²ní tlak, klesá tak poddajnost b°i²ní st¥ny a p°i kontrakci bránice a

sval· zaji²´ujících dechovou mechaniku dochází k výrazn¥j²í expanzi hrudníku neº

v lehu na zádech. VC vzroste asi o 5% (Chen et al., 1990).

Zm¥ny polohy mohou u pacient· s tetraplegií ovlivnit respira£ní funkci. V lehu

na zádech b°i²ní obsah vytla£uje bránici v relaxa£ní fázi více nahoru a tak dochází

ke zv¥t²ení diafragmatických dechových exkurzí. V sedu a stoji není v d·sledku

paralýzy b°i²ních sval· moºné zvý²it svalové nap¥tí b°i²ní st¥ny a nitrob°i²ní tlak, a

bránice tak z·stává v niº²í a oplo²t¥lé poloze. Pak bránice díky omezení dechových

exkurzí vytvá°í i niº²í negativní interpleurální tlak (Alvarez et al., 1981; Chen et al.,

1990) a dochází ke sníºení n¥kterých dechových objem· a kapacit, naopak RV a

FRC mohou nar·stat.

2.4 Plicní funkce a vy²et°ení plic

Funk£ní vy²et°ení plic p°edstavuje soubor vy²et°ovacích metod, kterými lze

posoudit funk£ní stav respira£ního systému jako celku, ale i jeho jednotlivých £ástí.

P°i práci s pacienty po SCI byly vyuºity n¥které základní metody vy²et°ení PF

vycházející z fyzikálních princip· m¥°ení pr·toku, objemu a tlaku. Vy²et°ení plic-

ních funkcí pacient· s mí²ní lézí má p°ínos nejen diagnostický a preventivní, ale

umoº¬uje objektivním zp·sobem zhodnotit výsledky rehabilitace v rámci terapie

SCI. Samotná funkce respira£ního systému je spojena se stavem pohybového apa-

rátu - jako omezená hybnost pletence ramenního nebo limitovaná funkce bránice
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(�ulc, 2009). PF tak umoº¬ují hodnocení kvality ºivota v rámci komplexní terapie

o pacienty s mí²ní lézí.

2.4.1 Metody vy²et°ení plicních funkcí

Metod, kterými lze vy²et°it funk£ní stav respira£ního systému, je celá °ada.

Pro ú£ely této práce byly vybrány následující.

Statické plicní objemy a kapacity Popisují se 4 plicní objemy - VT , IRV, ERV

a RV a 4 kapacity IC, FRC, VC a TLC. Parametry TLC, RV a FRC nelze m¥°it

základními vy²et°ovacími metodami.

Dynamické plicní objemy Mezi dynamické plicní objemy se °adí FEV1, PEF,

FEF25,50,75, MIF a MEF. Získané parametry umoº¬ují hodnotit objemové parame-

try respira£ního systému - jako velikost plic, mobilizovatelné kapacity a p°ípadnou

hyperin�aci plic - podle p°ípadných zm¥n pom¥r· jednotlivých plicních objem·.

Pr·chodnost dýchacích cest Pr·chodnost dýchacích cest je standardn¥ m¥°ena

v pr·b¥hu maximálního usilovného výdechového manévru pomocí k°ivky pr·tok -

objem. Díky získaným parametr·m (FEF25−75, PEF, MIF a MEF) lze posoudit a

lokalizovat p°ípadnou obstruk£ní poruchu. P°i sníºené spolupráci vy²et°ovaného lze

pr·chodnost dýchacích cest hodnotit metodou NEP p°i klidovém dýchání. Jako dal²í

moºnost hodnocení pr·chodnosti dýchacích cest byla pouºita metoda vy²et°ení Rint,

p°eru²ovací technika hodnotící rezistenci respira£ního systému jako celku.

2.4.2 Popis parametr· plicních funkcí

Plicní funkce se hodnotí na základ¥ standardizované sestavy parametr·. Po-

stup m¥°ení t¥chto parametr·, jejich vyhodnocení a porovnání s referen£ními (nor-

málními) hodnotami je p°esn¥ de�novávno dle standard· ATS. Mezi nejb¥ºn¥j²í

parametry pat°í:

� Vitální kapacita (VC) je plicní kapacita mobilizovaná b¥hem pomalého kom-

pletního výdechu po p°edchozím kompletním nádechu (tzv. exspira£ní VC)

nebo naopak b¥hem kompletního nádechu po p°edchozím úplném výdechu

(tzv. inspira£ní VC). U zdravých se neli²í hodnota VC od vitální kapacity

usilovné.
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� Usilovná vitální kapacita (FVC) je obdobou VC s tím rozdílem, ºe nádechový

i výdechový manévr je usilovný. Pokud se hodnoty VC a FVC významn¥ li²í,

jsou doporu£ována dal²í vy²et°ení (celot¥lová pletysmogra�e nebo vy²et°ení

funkce dýchacího svalstva) pro objasn¥ní klinického p·vodu.

� Celková plicní kapacita (TLC) je kapacitou popisující velikost plic. Je ur£ena

sou£tem inspira£ní a funk£ní reziduální kapacity (FRC) nebo sou£tem vitální

kapacity a reziduálního objemu.

� Inspira£ní kapacita (IC) je objem vzduchu, který m·ºe vy²et°ovaný nadech-

nout z polohy na konci klidového výdechu. Na konci IC vykazuje plicní tká¬

maximální smr²tivou (dost°edivou) sílu.

� Dechový objem (VT) je parametr klidového dýchání a charakterizuje dechový

vzor. Zv¥t²ení nebo zmen²ení VT upozor¬uje na obstrukci dýchacích cest,

hyperin�aci plic, tuhé plíce atd.

� Inspira£ní rezervní objem (IRV) je objem vzduchu, který lze je²t¥ nadechnout

po ukon£ení klidového nádechu. IRV plus VT p°edstavuje IC.

� Exspira£ní rezervní objem (ERV) je objem vzduchu, který lze vydechnout po

ukon£ení klidového výdechu. Spolu s reziduálním objemem tvo°í FRC.

� Reziduální objem (RV) je nemobilizovatelný objem plynu z·stávající v plicích

p°es ve²keré výdechové úsilí.

� Maximální výdechová rychlost (MEF) je rychlost plynu procházejícího dýcha-

cími cestami v pr·b¥hu usilovného výdechového, ale i nádechového manévru.

M¥°í se na t°ech objemových úrovních jako MEF25,MEF50 a MEF75.. Popisuje

pr·chodnost dýchacích cest.

� Usilovný exspira£ní pr·tok (FEF25,FEF50,FEF75) vyjad°ují rychlost proudí-

cího vzduchu na r·zných úrovních jiº vydechnuté FVC.

� Vrcholová výdechová rychlost (PEF) popisuje nejv¥t²í rychlost proudu plynu

procházejícího dýchacími cestami na za£átku usilovného výdechového nebo ná-

dechového (PIF) manévru. Tento parametr charakterizuje pr·chodnost p°ede-

v²ím v¥t²ích dýchacích cest a lze z n¥j usuzovat £áste£n¥ i na funkci dýchacích

sval·.
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� Jednosekundová vitální kapacita (FEV1) popisuje pr·chodnost dýchacích cest

jako celku. �ím niº²í je hodnota FEV1, tím význam¥j²í je omezení pr·chod-

nosti dýchacích cest. Pom¥r FEV1/FVC zp°es¬uje fuk£ní diagnózu a pomáhá

odli²it fale²n¥ pozitivní obstruk£ní nálezy.

� Aex popisuje plochu pod výdechovou £ástí k°ivky pr·tok - objem .

� Výdechová pr·toková limitace (EFL) je samoregula£ní funkce tracheobron-

chiálního stromu, která p°i výdechu nedovolí p°ekro£it maximální inidividu-

ální pr·tokovou hodnotu. Rozeznává se maximální výdechová limitace, zji²´o-

vaná v pr·b¥hu maximálního usilovného výdechu, a klidová výdechová limitace

(EFL), zji²´ovaná v pr·b¥hu klidového dýchání.

2.4.3 Interpretace a záv¥ry funk£ního vy²et°ení plic

Správná interpretace nam¥°ených parametr· PF vychází z p°esných antro-

pometrických dat jako v¥k, pohlaví, t¥lesná vý²ka, t¥lesná hmotnost atd. a také

z anamnestických údaj· jako aktivní nebo pasivní ku°áctví, prod¥lané choroby atd.

Sou£asn¥ je t°eba zvolit vhodné referen£ní hodnoty v dané populaci.

Na základ¥ analýzy parametr· PF je moºno hodnotit klinický stav respira£ního

systému (nap°. restrik£ní porucha, hyperin�ace plic, obstruk£ní porucha nebo zm¥ny

pruºných vlastností plic). P°i vyuºití pouze základních spirometrických metod je

v²ak t°eba pamatovat na fakt, ºe toto vy²et°ení odhalí pouze základní ventila£ní

poruchy a k p°esnému stanovení diagnózy je t°eba dal²ích podrobn¥j²ích vy²et°ení

(Fi²erová et al., 2004).

Restrik£ní porucha je charakterizována významným sníºením hodnoty TLC

oproti pr·m¥rné referen£ní hodnot¥. Restrikce m·ºe být extrapulmonální, nap°. p°i

poru²e r·stu hrudníku, a je doprovázena normální plicní pruºností. Druhým typem je

restrikce intrapulmonální, nej£ast¥ji u intersticiálních plicních proces·, se sou£asným

zvý²ením plicní pruºnosti (zvý²ení tuhosti plic). Pro hodnocení restriktivní funk£ní

poruchy nesta£í pouze zji²t¥ná niº²í hodnota VC. Fi²erová et al. (2004) uvádí, ºe

hodnocení restrikce dle VC je jen orienta£ní a rozli²ují restriktivní poruchu lehkou

p°i VC 60-79% normy, st°edn¥ t¥ºkou p°i VC 45-59% normy a t¥ºkou restrikci s VC

pod 45% normálních hodnot. Pro toto hodnocení stup¬· restrikce sou£asn¥ poºadují

pom¥r FEV1/VC nad 75% normální hodnoty. P°esné ur£ení restriktivní poruchy je

moºné jen se znalostí TLC. Hodnocení k°ivky objem-£as s patrným poklesem VC a

FVC u restriktivní ventila£ní poruchy slouºí ke sledování vývoje a odezvy na lé£bu.
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Hyperin�ace plic popisuje patologickou redistribuci statických plicních objem·.

Rozli²uje se hyperin�ace statická a dynamická. Statickou hyperin�aci charakterizuje

zvý²ený RV na úkor VC, to znamená zmen²ení mobilizovatelného plicního objemu a

zv¥t²ení mrtvého prostoru, který se neú£astní plynové vým¥ny. V d·sledku statické

hyperin�ace dochází také ke zmen²ení inspira£ní kapacity, £asto s vy²²í dechovou

frekvencí s malými dechovými objemy a s klidovou du²ností. Dynamická hyperin-

�ace je p°eváºn¥ subakutn¥ zvý²ená hodnota funk£ní reziduální kapacity vzhledem

k inspira£ní kapacit¥. Nej£ast¥ji je dynamická hyperin�ace spojována s astmatickým

záchvatem nebo s bronchokonstrikcí p°i bronchokonstrik£ním testu. Pom¥r FRC:IC

je p°ibliºn¥ 1:1, u pacient· s dynamickou hyperin�ací je klidová výdechová poloha

pon¥kud zvý²ená a hrudník se tak nachází stále v mírn¥ nádechovém postavení.

Obstruk£ní porucha vzniká v periferních nebo centrálních dýchacích cestách.

Obstrukce periferních dýchacích cest p°edstavuje stav s abnormáln¥ sníºenou hodno-

tou MEF na úrovni 25% a 50% vitální kapacity. Hodnoty MEF 40-70% normální hod-

noty sv¥d£í pro mírnou obstrukci, hodnoty MEF pod 40% normy náleºí výraznému

obstruk£nímu postiºení periferních dýchacích cest (Fi²erová et al., 2004). N¥které

laborato°e pouºívají hodnotu jednosekundové vitální kapacity FEV1 a podle míry

poklesu její hodnoty (aº pod 50% normy) je interpretována závaºnost obstruk£ní

poruchy. Obstrukce centrálních dýchacích cest charakterizuje sníºení vrcholové vý-

dechové rychlosti PEF a jednosekundové vitální kapacity FEV1. Hodnota parametru

PEF je v²ak také závislá na síle dýchacích sval·.

P°i hodnocení k°ivky objem-£as se obstruk£ní ventila£ní porucha projeví posu-

nem klidové výdechové polohy k°ivky sm¥rem k TLC (maximální). Také u obstrukce

dýchacích cest m·ºe být sníºen parametr VC i FVC podobn¥ jako u restriktivní ven-

tila£ní poruchy. Dojde-li k p°ed£asnému uzav°ení terminálních dýchacích cest (usi-

lovným manévrem, p°i emfyzému nebo hyperin�aci) sníºí se VC i FVC a nar·stá

RV. Také pom¥r FEV1/FVC je normální nebo dokonce zvý²ený a nález m·ºe být

chybn¥ interpretován jako porucha restrik£ní. Rozdílná hodnota IC a EC p°i sou-

£asn¥ zvý²eném RV a RV/TLC koreluje s p°ítomností bronchiální hyperreaktivity a

pr·du²kového astmatu.

K°ivky pr·tok-objem ukazují v p°ípad¥ obstruk£ní ventila£ní poruchy pro-

dlouºení výdechové £ásti k°ivky a pokles výdechové rychlosti a pr·toku vzduchu

dýchacími cestami. Parametry MEF50 a MEF25jsou nezávislé na volním úsilí paci-

enta a citliv¥ odráºí p°ítomnost obstrukce v periferních dýchacích cestách. Fixovaná

obstrukce horních cest dýchacích m·ºe být odhalena zhodnocením nádechové £ásti

k°ivky pr·tok-objem. Tato obstrukce se projeví omezením proudu vzduchu jak v in-
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mírné těžké

FVC silně snížená normální mírně snížený

FEV1 silně snížený mírně snížený silně snížený

FRC mírně snížená normální zvětšená

RV mírně snížený normální zvětšený

TLC zmenšená normální zvětšený

Obstrukční onemocnění

Restrikční onemocnění

Tabulka 1: Vliv restrik£ního nebo obstuk£ního onemocn¥ní na výsledky PF

spiriu, tak exspiriu (Fi²erová et al., 2004).

Ne£as a al. (2006)uvádí p°ehlednou tabulku, která popisuje vliv restrik£ního

nebo obstruk£ního onemocn¥ní na výsledky vy²et°ení plicních objem· a usilovného

výdechu.

2.5 M¥°ení síly respira£ních sval·

Síla dýchacích sval· je dnes m¥°ena °adou metod, které jsou jiº standardizo-

vány dle ATS a ERS. K posouzení síly respira£ních sval· u pacient· s SCI byla vy-

uºita neinvazivní technika m¥°ení ústních okluzních tlak· Pimax a Pemax a m¥°ení

klidové funkce bránice metodou P0.1. Tímto vy²et°ovacím postupem je zji²´ována

maximální dechová síla dýchacích sval· p°i usilovných inspira£ních a exspira£ních

manévrech.

Svaly mají b¥hem kontrakce 2 hlavní funkce: generují sílu a zkracují se. Síla

je posuzována jako m¥°itelný tlak a zkrácení jako zm¥na objemu (F = p.V ) nebo

rozpínání struktur hrudníku. Proto je kvantitativní popis funkce respira£ních sval·

odvozován od m¥°ení tlak·, objem· a dal²ích parametr· a ze zm¥n t¥chto veli£in

v £ase.

2.5.1 Maximální statické tlaky

Maximální statické tlaky p°edstavují neinvazivní metodu vy²et°ení síly respi-

ra£ních sval·. Testování je pom¥rn¥ snadné a pacienty dob°e tolerované.

Výsledky závisí na °ad¥ faktor· jako nap°. na výb¥ru náústku. V p°ípad¥

slabosti orofaciálního svalstva lze vyuºít obli£ejovou masku. D·leºitá je i samotná

spolupráce proband·. Nízké hodnoty mohou být zp·sobené nedostate£nou snahou a
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motivací pacienta a nemusí bezpodmíne£n¥ znamenat sníºení síly inspira£ních nebo

exspira£ních sval·. Zatímco vy²²í hodnoty maximálního inspira£ního ústního tlaku

Pimax jsou hodnotnou klinickou informací, protoºe vylu£ují slabost nádechových

sval·, niº²í hodnoty Pimax se t¥ºko interpretují z vý²e uvedených d·vod· (Polkey a

al., 1995). Aldrich a Spiro (1995) také upozor¬uje na skute£nost, ºe reprodukovatel-

nost n¥kolika pokus· Pimax nemusí zdaleka znamenat, ºe vy²et°ovaný vyvinul sílu

maximální, jak se £asto p°edpokládá.

Okluzní tlaky Pimax a Pemax závisí na velikosti plicního objemu. Na hranici

RV je bránice protaºena kraniáln¥ do maxima a dle závislosti délka-nap¥tí je dosa-

ºeno maximálního nap¥tí bránice. Práv¥ v této poloze plicního objemu vy²et°ovaný

vyvine maximální inspira£ní úsilí. Proto je dohodou standardizováno m¥°ení Pimax

z maximální výdechové polohy - poloha RV, nebo co nejblíºe této hranici. Opa£n¥

je tomu u maximálního exspira£ního ústního tlaku Pemax. Zde se m¥°ení provádí

z maximální nádechové polohy - poloha TLC.

Pemax a Pimax m¥°ení v poloze TLC a RV jsou do jisté míry ovlivn¥ny elas-

ticitou plic a hrudníku. Aby byl vylou£en vliv elastické retrakce plic a hrudníku je

moºné m¥°it maximální ústní tlaky z polohy FRC, kde se retrak£ní síla plic a rozpí-

navá síla hrudníku vyrovnávají (Windisch a al., 2001). Windisch a al. (2003) v²ak

neshledal významn¥j²í rozdíl p°i m¥°ení Pimax z polohy RV nebo FRC. D·leºité je

nepodcenit výsledek m¥°ení Pimax p°i nekompletním výdechu na RV, pokud jsou

normální hodnoty stanoveny pro m¥°ení z RV. Výhodou m¥°ení z polohy FRC je

men²í namahavost p°i opakovaném m¥°ení.

Vy²et°ení funkce dýchacích sval· a detekce jejich p°ípadné slabosti je význam-

ným nástrojem pro ur£ení diagnózy °ady plicních (Wijkstra a al., 1995), neurolo-

gických a neuromuskulárních onemocn¥ní (Iandelli a al., 2001; Lyall a al., 2001) a

dal²ích patologických stav· (Baydur a al., 2001). Hodnota Pimax p°edstavuje d·le-

ºitý parametr p°i sledování stavu závaºných chronických onemocn¥ní nebo hodnocení

efektu terapie vzhledem k síle dýchacích sval·.

2.5.2 Hodnocení okluzních tlak·

Hlavními hodnocenými parametry p°i vy²et°ení okluzních tlak· jsou krom¥

dechové frekvence, VT, doby inspiria (TIa doby dechového vzoru Ttot, hodnoty Pi-

max, Pemax, hodnota P0.1. a odvozené parametry index dechové práce (TTmus)

nebo index dechové práce (TTI).

� Pimax je ústní tlak p°i maximálním volním nádechovém manévru proti elek-
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tronické záklopce.

� Pemax je ústní tlak p°i maximálním volním výdechovém manévru proti elek-

tronické záklopce.

� P0.1 je ústní tlak m¥°ený po dobu 100 ms trvajícího p°eru²ení klidového ná-

dechu za pouºití elektronické záklopky.

Hodnoty ústních okluzních tlak· jsou m¥°eny v jednotkách kPa. Hodnoty pod 80%

náleºitých hodnot jsou p°i spln¥ní podmínek adekvátní spolupráce vy²et°ovaného

probanda povaºovány za známku sníºení svalové síly, respektive sníºení funkce dý-

chacích sval·. V posledních letech byl vyvinut index dechové práce (TTI), který se

£asto pouºívá k hodnocení únavy nebo slabosti dýchacích sval·. TTI hodnotí velikost

tlaku pot°ebnou ke klidovému nádechu. �asto bývá zvý²en d°íve, neº dojde k po-

klesu svalové síly a vyjad°uje tak kompenza£ní mechanismy zvý²ených nárok· na

dechovou práci. Hodnota TTI ≤0,35 je povaºována za pásmo ventila£ní insu�cience

(Fi²erová et al., 2004).

2.6 Rehabilitace pacient· s SCI

SCI p°edstavuje jedno z nejt¥º²ích zdravotních postiºení, které zasahuje nejen

senzomotorický systém, ale dochází i k po²kození autonomního nervového systému.

V �R kaºdý rok nar·stá po£et pacient· s mí²ní lézí o 200-300 nových p°ípad·.

Pr·m¥rný v¥k pacienta se pohybuje v rozmezí 30-35 let. K nej£ast¥j²ím p°í£inám

SCI pat°í autonehody, pády z vý²ky a sportovní úrazy. Mén¥ po£etnou skupinu

v etiologii SCI p°edstavují neúrazové mí²ní léze jako cévní myelopatie, zán¥ty nebo

nádorová onemocn¥ní. V¥k pacient· s neúrazovou mí²ní lézí se pohybuje v intervalu

60-70 let. Podle Kiwerski (1992) p°evaºují exen£ní zran¥ní nad �ek£ními, ale je jich

mén¥ neº kompresních zran¥ní.

Pé£e o spinální pacienty pro²la ve 20. století svým vývojem. P°edev²ím v 90.

letech za£ala vznikat specializovaná zdravotnická pracovi²t¥ ur£ená p°edev²ím paci-

ent·m po SCI. Dnes existují v �R £ty°i specializovaná odd¥lení, tzv. spinální jed-

notky v Brn¥, Ostrav¥, Liberci a v Praze ve FN Motol, které zaji²´ují zdravotnickou

pé£i o pacienty s mí²ní lézí v subakutním stádiu mezi 2.- 12. týdnem od prod¥laného

úrazu. Na spinální jednotku se pacient dostává po akutním stádiu na spondylochi-

rurgickém pracovi²ti. Spondylochirurgická pé£e zaji²´uje bezodkladnou operaci po

úrazu. Jedná se o mí²ní dekompresi (odstran¥ní úlomk· a repozice luxace napo-

máhá sníºení tlaku na míchu) a následnou stabilizaci páte°e, která dovoluje v£asné
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zahájení komplexní rehabilitace. Po subakutním stádiu nemoci nastupuje pacient

v chronické fázi onemocn¥ní do rehabilita£ního ústavu.

P°i úrazu míchy dochází ke kompletnímu nebo nekompletnímu p°eru²ení míchy,

rozli²ují se tak mí²ní léze kompletní a inkompletní. Období ²esti týdn· po úrazu je

spojeno s absolutní atonií, are�exií a anestezí, jedná se o p°echodné období mí²ního

²oku. Po jeho odezn¥ní dochází k £áste£né obnov¥ citlivosti a hybnosti.

Podle vý²ky mí²ního segmentu, který je po²kozen, rozli²ujeme pentaplegii -

léze nad mí²ním segmentem C4, tetraplegii p°i po²kození v segmentech C5 - Th1 a

léze pod Th2 je ozna£ována paraplegíí.

2.6.1 ASIA

V posledních letech se stav pacient· s SCI hodnotí dle mezinárodní klasi�kace

ASIA, která stanovuje úrove¬ mí²ní léze a její rozsah. Stanovení neurologické úrovn¥

mí²ní léze vychází z vymezení úrovn¥ motorické a senzitivní. Motorická úrove¬ se

opírá o funkci tzv. klí£ových sval·. Klí£ové svaly jsou de�novány pro kaºdý mí²ní

segment jak na horní, tak na dolní kon£etin¥. U kaºdého svalu je vy²et°ována svalová

síla na stupnici 1-5 v p°esn¥ de�novaných polohách. Motorická úrove¬ odpovídá

nejniº²ímu segmentu, jehoº kli£ový sval je nejmén¥ na stupni 3 a sval nad ním na

stupni 5. V oblasti trupu se pak motorická úrove¬ stanovuje podle úrovn¥ citlivosti.

Vy²et°ení citlivosti vychází op¥t z klí£ových bod· - kaºdý jeden bod ozna£uje

jeden segment míchy, dermatom. Je vy²et°ován lehký dotyk a diskrimina£ní £ití,

tedy schopnost rozeznat ostrý a tupý podn¥t. Jako senzitivní se ozna£uje nejniº²í

dermatom s normální citlivostí pro ob¥ modality. Neurologická úrove¬ mí²ní léze

je ur£ena nejniº²ím segmentem s normální motorickou a senzitivní funkcí na obou

stranách. Tabulka 2 uvádí p°ehled d¥lení.

2.6.2 Komplexní rehabilitace

V lé£ebném reºimu pacient· s SCI zaujímá velkou £ást fyzioterapie a ergo-

terapie. Dávkování terapie vychází z míry po²kození neuromuskulárního systému a

z aktuálního zdravotního stavu pacienta. Spinální jednotka v Praze-Motole v reha-

bilita£ním programu zaji²´uje individuální fyzioterapii pacienta 2x denn¥, cvi£ení na

p°ístrojích, vertikalizaci, fyzikální terapii a ergoterapii.

Fyzioterapie za£íná co nejd°íve na l·ºku. Zpravidla je zahájena respira£ní fyzi-

oterapií. Pacienti s mí²ní lézí mají zm¥n¥nou mechaniku dýchání. U pacient· s lézí

v úrovni kr£ní páte°e vázne expektorace, poran¥ní hrudní páte°e je spojeno s kontuzí
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Typ léze Motorický a senzitivní obraz

AIS A kompletní léze absence  senzitivní i motorické funkce v segmentu S4/5

AIS B nekompletní léze zachovaná citlivost pod úrovní léze včetně segmentů S4/5

AIS C nekompletní léze
zachovaná motorická funkce alespoň poloviny  klíčových svalů 

pod úrovní léze  se svalovou silou méně než 3

AIS D nekompletní léze
více jak polovina klíčových svalů pod úrovní léze dosahuje síly 

stupně 3

AIS E normální hybnost a citlivost ve všech segmentech

Tabulka 2: ASIA klasi�kace

plic a poran¥ním hrudníku. �ada pacient· je po um¥lé plicní ventilaci nebo s tra-

cheostomickým vstupem do dýchacích cest. Tyto stavy jsou spojeny se zvý²eným

rizikem vzniku atelektáz a bronchopneumonií. Pomocí pasivních (polohová drenáº,

uvol¬ování hrudníku, masáº meziºeberních prostor atd.) a aktivních technik (výdech

proti odporu, autogenní drenáº, prohloubené dýchání atd.) respira£ní fyzioterapie

je zaji²´ována hygiena dýchacích cest.

Pé£e o pohybový aparát zahrnuje pasivní pohyby, které jsou prevencí kontrak-

tur a udrºují rozsah hybnosti jednotlivých kloub·. V rámci pasivních pohyb· se

vyuºívá i tzv. centrace kloub·, zejména ramenního a ky£elního. Krom¥ manuálního

provád¥ní pasivních pohyb· je vyuºívána pohybová terapie na p°ístroji MotoMed,

který umoº¬uje plynulé cyklické provád¥ní pohybu z úplnou podporou nebo postup-

ným p°echodem do aktivního reºimu.

Podpora aktivní hybnosti v segmentech s úplnou nebo £áste£n¥ zachovanou

hybností slouºí k rozvoji svalové síly a zapojení správných svalových vzorc·, tak

aby byly aktivovány co nejvy²²í posturální funkce a pacient dosáhl vertikály. Z fyzi-

oterapeutických metod se vyuºívá metoda re�exní lokomoce dle prof. Vojty, PNF,

Bobath koncept, S-E-T koncept a principy senzomotorické stimulace s vyuºitím ba-

lan£ních pom·cek.
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Pohybovou a respira£ní fyzioterapii doprovází techniky m¥kkých tkání a mo-

bilizace, které mobilizují hrudník, ²íji, akrální £ásti kon£etin a jizvy.

D·leºitou sou£ástí rehabilita£ního programu je zavedení vertikalizace s vyuºi-

tím vertikaliza£ních pom·cek, nejprve do sedu a postupn¥ do stoje. Pobyt ve ver-

tikále má preventivní význam u ortostatické hypotenze a trombembolické nemoci.

Motolská spinální jednotka vyuºívá p°ístroj Lokomat, který umoº¬uje pacient·m

s inkompletní lézí zav¥²enému v prostoru a uchyceného v robotických ortézách na-

vodit ch·zový stereotyp.

Do rehabiliatce po SCI pat°í i prost°edky fyzikální terapie. Ta se zam¥°uje

p°edev²ím na ovlivn¥ní neuromuskulárních bolestí, zlep²ení hojení koºních defekt·

a jizev. Vyuºívá se p°edev²ím elektroterapie, ultrazvuk, magnetoterapie, biolampa

a elektrodistan£ní terapie. V pohybové terapii lze vyuºít také hydroterapii formou

bazénu a ví°ivek.

Jiº b¥hem hospitalizace je lé£ebná rehabilitace propojena s rehabilitací sociální.

2.6.3 Fyzioterapie a ovlivn¥ní plicních funkcí

Vy²et°ení plicních funkcí v pr·b¥hu rehabilita£ního programu má diagnostický

význam p°i vzniku patofyziologických proces· v dýchacích cestách a plicích. Plicní

dysfunkce se svými p°íznaky jsou u pacient· s SCI závaºným rizikem p°edev²ím

ve st°edn¥dobém a dlouhodobém pr·b¥hu nemoci, tedy od subakutní fáze do fáze

chronické. Funk£ní vy²et°ení plic umoº¬uje v tomto období hodnotit efektivitu re-

habilitace.

Vývoj PF je odvislý od úrovn¥ SCI a to kaudálním sm¥rem k segmentu Th10.

Nap°. dynamické plicní objemy (FEV1, FVC, FEV1/FVC) a IC se v tomto sm¥ru

zv¥t²ují. Pacienti s mí²ní lézí v segmentech Th7-L3 dosahují p°i vy²et°ení PF nor-

málních hodnot dynamických plicních objem·. Bylo prokázáno, ºe úrove¬ SCI ko-

reluje s hodnotou ERV, hodnotou pom¥ru RV/TLC a hodnotou Pimax. Podobn¥

minutová ventilace, která vyjad°uje vytrvalostní zdatnost dýchacích sval· b¥hem

tréninku, závisí na úrovni mí²ní léze - u tetraplegií dosahuje 40% a u paraplegií aº

60% normálních hodnot. Hodnota Pimax a Pemax koreluje s úrovní léze jen u kom-

pletních lézí.

Plicní funkce jsou vhodným nástrojem ke sledování ú£inku rehabilita£ního pro-

gramu. Lze tak sledovat postupný nár·st síly respira£ního svalstva, coº se nap°.

projeví zlep²ením vyka²lání, které je záv¥re£nou fází samo£istící funkce plic. P°i

testování je vhodné sledovat sílu inspira£ních sval·, jejichº zkrácení je spojeno s hy-
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perin�ací plic. Hyperin�ace s redistribucí plicních objem· vede z pohledu mechaniky

dýchání k nevýhodnému postavení hrudníku na za£átku inspiria.
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3 CÍLE A HYPOTÉZY

Cílem diplomové práce je:

� Posouzení funk£ního stavu respira£ního systému - plic a respira£ního svalstva

- v krátkodobém a st°edn¥dobém pr·b¥hu po mí²ním poran¥ní.

� Detekce nej£ast¥j²ích respira£ních komplikací (p°edev²ím dynamické plicní ob-

jemy, ukazatel hyperin�ace plic a funkce bránice).

� Výb¥r nejvhodn¥j²ích metod vy²et°ení plicních funkcí (s nejvy²²í senzitivitou

a speci�tou ).

� De�novat vztahy mezi údaji vy²et°ení plicních funkcí, klinickými nálezy a re-

habilita£ním údaji (PF jako ukazetel výsledk· fyzioterapie).

� Predikce moºných pozdních komplikací (posouzení pr·du²kové hyperreaktivity

v d·sledku trvalé p°evahy cholinergního tonu).

� Posoudit p°ípadné rozdíly ve funk£ních ukazatelích plic u jednotlivých pod-

skupin mí²ního poran¥ní.

Stanovené hypotézy:

1. Sledované plicní funkce - v£etn¥ síly dechových sval· a funkce bránice - se

budou v £asovém intervalu 6 m¥síc· zlep²ovat.

2. Zlep²ení PF mezi jednotlivými skupinami bude odli²né, s kaudalizací SCI bu-

dou probandi dosahovat lep²ích hodnot.

3. Nejv¥t²í zlep²ení nastane ve skupin¥ 1.
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4 METODIKA

4.1 Charakteristika zkoumaného souboru

Do souboru sledovaných pacient· byli za°azení pacienti po SCI v d·sledku

traumatu nebo nádorové in�ltrace. Podmínky za°azení do zkoumaného souboru vy-

ºadovaly stav bez UPV, bez tracheostomického vstupu do dýchacích cest a nep°ítom-

nost jiného plicního nebo neurologického onemocn¥ní. V²ichni probandi byli sezná-

meni s postupem vy²et°ení a podepsali informovaný souhlas. Pacienti byli vy²et°o-

váni na odd¥lení spinální jednotky FN Motol a dále ve spolupráci s Rehabilita£ním

ústavem Kladruby. Celkem tak bylo vy²et°eno 16 pacient· v období roku 2010 -

2012. M¥°ení probíhalo v p°esn¥ de�novaných £asových intervalech od traumatické

události - v krátkodobém £asovém období ve 4. týdnu plus/mínus 2 dny, v 8. týdnu

plus/mínus 2 dny, ve 3. m¥síci od SCI plus/mínus 10 dní a ve st°edn¥dobém období

v 6. m¥síci od SCI s tolerancí plus/mínus 10 dní. Dle neurologického nálezu a ASIA

skóre byla skupina proband· rozd¥lena do 4 skupin - skupina 1 s lézí v segmentu

C4-C8/A,B, skupina 2 s lézí v segmentu C4-C8/C,D, skupina 3 s lézí v segmentu

Th1-Th6/A,B a skupina 4 s lézí v segmentu Th1-Th6/C,D.

Charakteristika výsledného souboru pacient·

N=15

12 muº·, 3 ºeny

Pr·m¥rný v¥k............ 36,27 let (v¥kový rozsah v intervalu 17-71 let)

Pr·m¥rná vý²ka......... 178,4 cm (rozsah vý²ky v intervalu 170-196 cm)

Pr·m¥rná váha........... 80,53 kg (rozsah hmotnosti v intervalu 53-107 kg)

Pr·m¥rný BMI........... 24,69 (rozsah BMI v intervalu 18,74-34,28)

4.2 Metodika spirometrického vy²et°ení

Spirometrické vy²et°ení zahrnovalo m¥°ení k°ivky objem-£as, m¥°ení k°ivky

pr·tok-objem a m¥°ení maximálních ústních okluzních tlak·. P°i vy²et°ení byl po-

uºit spirometr Master Scope Jaeger (verze 4.5, Jaeger, VIASYS, Wuerzburg, N¥-

mecko) s p°ídatným speciálním modulem pro m¥°ení síly respira£ních sval· pro

vy²et°ení maximálních ústních okluzních tlak· Pimax, Pemax a klidové funkce brá-

nice P0.1. Dále bylo vy²et°ení dopln¥no o m¥°ení hodnot negativního exspira£ního

tlaku (NEP) a o m¥°ení odporu p°eru²ovanou technikou (Rint) na p°ístroji Micro

Medical - SuperSpiro.
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Spirometr Master Scope Jaeger vyuºívá tzv. otev°ený okruh, kdy dochází k in-

tergraci pr·toku vzduchu na objem elektronickou cestou (u úst) pomocí pneumota-

chografu. Výstupem je gra�cké znázorn¥ní v sou°adnicovém systému, kde lze ode£íst

p°ímo m¥°itelné statické a dynamické objemy a kapacity. Hodnoty plicních objem·

a kapacit popisují ventila£ní funkci plic, tzn. proud¥ní vzduchu mezi atmosférou a

alveoly(Palatka, 2006).

Pacienti byli vy²et°ováni ve dvou základních polohách - poloha v leºe na zá-

dech a poloha korigovaného sedu, dle aktuálních motorických schopností pacienta.

Vy²et°ení v poloze v lehu na zádech vyºadovalo nastavení osy t¥la - hlava - trup a

pánev v ose l·ºka, horní kon£etiny byli uloºeny voln¥ podél t¥la a dolní kon£etiny le-

ºely soub¥ºn¥ voln¥ na l·ºku s nastavením ky£elního, kolenního a hlezenního kloubu

v p°ímce na ²í°ku ky£elních kloub·. Polohu trupu bylo moºno úhlov¥ modi�kovat

tak, aby byla dostate£n¥ stabilní a pohodlná pro samotné vy²et°ení. B¥hem jednot-

livých vy²et°ení bylo nutno zaznamenat úhlové nastavení lehu na zádech aº mírného

polosedu. Druhou nej£ast¥ji vyuºívanou polohou p°i vy²et°ení byla poloha v korigo-

vaném sedu na ºidli nebo vozíku. Proband sed¥l ve vzp°ímeném sedu zády op°ený

o op¥rku a s dolními kon£etinami �ektovanými v ky£elních, kolenních a hlezeních

kloubech v úhlovém nastavení 90°/90°/90°, chodidla m¥l voln¥ poloºená na podlaze

na ²í°i ky£elních kloub· a horní kon£etiny voln¥ sloºené na stehnech. Spirometrické

vy²et°ení probíhalo s asistencí, kdy byl spirometr s náústkem pacientovi p°idrºován

vy²et°ujícím.

Na za£átku kaºdého vy²et°ení bylo t°eba odebrat základní antropometrická

data - v¥k, pohlaví, t¥lesná vý²ka, t¥lesná hmotnost, BMI, atd. a základní anamne-

stické údaje - aktivní nebo pasivní ku°áctví, vý²ka a typ mí²ní léze (kompletní/inkompletní),

prod¥lané choroby, atd.

P°ed samotným zahájením m¥°ení bylo nutné p°ístroje zkalibrovat s ohledem

na aktuální vlhkost a teplotu prost°edí, v n¥mº vy²et°ení probíhalo.

P°i spirometrickém vy²et°ení výsledky m¥°ení závisí do jisté míry na aktivní

spolupráci probanda a na schopnostech vy²et°ujícího motivovat a vést ho b¥hem

celého vy²et°ení. Pacient byl p°ed kaºdým vy²et°ením seznámen s pr·b¥hem vy²et-

°ení a byly mu vysv¥tleny jednotlivé dechové manévry. B¥hem kaºdého manévru byl

pacient slovn¥ pobízen k maximálnímu úsilí.

B¥hem vy²et°ení bylo nutné dodrºovat základní hygienické normy. Kaºdý pa-

cient si p°ed samotným m¥°ením vybral a nasadil sám nebo s asistencí vlastní dez-

in�kovaný nebo sterilizovaný náústek na prodlouºené kolínko pneumatografu. Vºdy

byl sou£asn¥ pouºit nosní klip. M¥°ení provád¥ly 2 vy²kolené osoby.
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Celé vy²et°ení plicních funkcí zahrnující spirometrii a zji²´ování NEP a Rint

trvalo p°ibliºn¥ 35 minut. V rámci p°ípravné fáze vy²et°ení vºdy pacient subjek-

tivn¥ zhodnotil pocit aktuální du²nosti dle Borgovy ²kály, stejné hodnocení provedl

i po skon£ení celého m¥°ení. Pak bylo provedeno m¥°ení k°ivky objem-£as, k°ivky

pr·tok-objem, m¥°ení maximálních ústních okluzních tlak· a klidové funkce brá-

nice. Následovalo zji²´ování Rint a NEP. B¥hem vy²et°ení byly provád¥ny pauzy dle

individuálních pot°eb pacienta.

4.2.1 M¥°ení k°ivky objem - £as (klidová spirometrie)

Provedení: Po krátkém intervalu klidového dýchání (cca 10-15 dech·) p°ístroj

propo£ítá klidovou dechovou polohu pacienta. Pak je proveden manévr ERV/IC.

Pacient je vyzván, aby maximáln¥ klidn¥ nadechl (IC dechový manévr) a bez pauzy

pokra£oval do maximálního výdechu (ERV dechový manévr). Manévr se opakuje

t°ikrát a p°ístrojem je automaticky vybrán nejlep²í pokus.

4.2.2 M¥°ení k°ivky pr·tok - objem (usilovná spirometrie)

Provedení: Vy²et°ovaný klidn¥ dýchá. Na výzvu provede maximální nádech,

prudce usilovn¥ vydechne a znovu maximáln¥ nadechne. Manévr se opakuje t°ikrát

a automaticky je vybrán nejlep²í pokus dle standardního nastavení srovnáním s re-

feren£ní hodnotou. Výsledek je udáván jako procento normy (ATS, 1995).

Vy²et°ením k°ivky objem-£as a k°ivky pr·tok-objem byly získány hodnoty

exspira£ní vitání kapacity (EVC), inspira£ní kapacity (IC), usilovné vitální kapa-

city (FVC), FEV1, FEV1%M, PEF, FEF25, FEF50, FEF75.

4.2.3 M¥°ení maximálních ústních okluzních tlak· Pimax a Pemax

Provedení: P°i m¥°ení maximálního inspira£ní tlaku Pimax pacient klidn¥ dý-

chá a provede pomalý hluboký výdech. B¥hem výdechové fáze manévru vy²et°ující

manuáln¥ aktivuje shutter. Z maximální výdechové polohy je pacient vyzván, aby

nadechl, jak nejsiln¥ji m·ºe a drºel nádech proti uzav°ené záklopce po dobu 3 sekund

- provede tzv Müller·v manévr. Pak povolí nádechové úsilí a uvolní náústek z úst.

Manévr se opakuje 5x.

M¥°ení maximálního exspira£ního tlaku Pemax vyºaduje, aby pacient z kli-

dové dechové polohy pomalu hluboce nadechl. B¥hem nádechu vy²et°ující manuáln¥

aktivuje shutter a vy²et°ovaný je vyzván, aby co nejsiln¥ji vydechl. V maximálním
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výdechovém úsilí proti aktivované záklopce setrvá 3 sekundy, provede tzv. Valsal-

v·v manévr. Manévr je op¥t proveden 5x a je automaticky vybrána nejlep²í hodnota

k dal²ímu zpracování. Software p°ístroje provádí hodnocení op¥t srovnáním s refe-

ren£ními hodnotami dle ATS standard· (ATS/ERS, 2002).

4.2.4 M¥°ení klidové funkce bránice P0.1

Provedení: Pacient klidn¥ dýchá. Vy²et°ující b¥hem vy²et°ení n¥kolikrát ak-

tivuje shutter, spu²t¥ním záklopky je zaznamenán tlak p°i klidovém dýchání jako

hodnota klidové funkce bránice P0.1. Pro m¥°ení bylo t°eba získat 7 hodnot.

4.2.5 M¥°ení odporu dýchácích cest p°eru²ovanou technikou Rint

M¥°ení metodou Rint bylo provedono na p°ístroji Micro Medical - SuperSpiro.

Vy²et°ovaný leºel nebo sed¥l v korigovaném sedu. Do úst byl vloºen sterilizovaný

náústek nasazený na m¥°ící hlavici p°ístroje, nos byl uzav°en nosní svorkou. Pro-

vedení spo£ívalo v klidovém dýchání, po n¥kolika klidových dechových objemech se

b¥hem výdechu na vrcholu dechového proudu automaticky uzav°el shutter a p°eru²il

dechový proud na 100 ms. Zpravidla bylo získáno 6 hodnot s tím, ºe pro statistické

zpracování byly zapo£ítány 4 pokusy bez minima a maxima.

4.2.6 M¥°ení negativního exspira£ního tlaku NEP

M¥°ení metodou NEP slouºí ke zji²t¥ní omezení rychlosti vydechovaného vzdu-

chu u nemocných s obstruk£ními plicními nemocemi. Vyuºívá porovnání klidové

k°ivky pr·tok-objem s k°ivkou modi�kovanou aplikací negativního tlaku v pr·b¥hu

klidného výdechu. Byly aplikovány 2 intenzity negativního tlaku. Nejprve NEP p°i

-5cm H2O, pak NEP p°i -3cm H2O.

Vy²et°ení probíhá v sed¥ nebo v leºe. Pacient klidn¥ dýchá a dochází k m¥°ení

klidové k°ivky pr·tok objem. Jestliºe dojde p°i klidovém dýchání k shodnému náde-

chu a výdechu a k°ivka pr·tok-objem se cyklicky uzav°e, aplikuje se zevn¥ negativní

tlak, kterým je výdechová £ást k°ivky modi�kována v závislosti na limitaci rychlosti

respira£ního pr·toku vzduchu. Rozsah limitace rychlosti vydechovaného vzduchu se

udává v % dle tabulkových hodnot srovnávaných k°ivek pr·tok-objem. Provádí se

vºdy jedno m¥°ení pro NEP p°i -5cm H2O a jedno m¥°ení pro NEP p°i -3cm H2O

(Fi²erová et al., 2004).
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4.3 Statistická analýza

Nam¥°ené hodnoty byly zpracovány pomocí statistických nástroj· v programu

MS Excel 2007. De�nované skupiny proband· byly vzájemn¥ srovnávány v £ase.

Data nominální byla porovnávána pomocí párového a nepárového t-tesu se statistic-

kou signi�kancí p°i p<0,05. Pro data hodnotící p°ítomnost pr·tokové limitace byl

vyuºit χ2-test p°i stupni volnosti 2 a hladin¥ významnosti p<0,05. Pro posouzení

korela£ní závislosti vybraných parametr· byl pouºit Pearson·v korela£ní koe�cient

R s hladinou významnosti p<0,05 .
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5 VÝSLEDKY

5.1 Výsledky sledovaných parametr· plicních objem· a kapa-

cit v období prvních 6 m¥síc· po mí²ním poran¥ní (SCI)

Pr·m¥rné hodnoty sledovaných parametr· plicních objem· a kapacit - FVC,

IC, FEV1, FEV1%M, PEF, FEF50, FEF75, Aex a VC - jsou zaznamenány v p°e-

hledové tabulce (viz. tab. 3). Pro názorné vyjád°ení vývoje pr·m¥rných hodnot

jednotlivých parametr· byly pouºity sloupcové grafy, které zaznamenávají vývoj

v 1. a 3. skupin¥ v p·lro£ním období. Vzhledem k statisticky nedostate£nému po£tu

proband· ve skupin¥ 2 (pouze jeden proband) a ve skupin¥ 4 (ºádné m¥°ení) byly

ob¥ skupiny ze statistického hodnocení vylou£eny.

Statistika %NH FVC IC FEV1 FEV1%M PEF FEF50 FEF75 AEX VC 

průměr 53,90 62,62 51,12 92,40 41,16 42,00 38,36 23,06 55,37

SD 25,18 28,45 22,36 9,02 13,82 15,26 15,64 18,57 29,09

medián 41,60 52,40 40,00 96,80 33,60 34,70 32,80 12,50 38,80

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5

průměr 76,93 87,80 73,95 95,75 64,60 82,75 65,13 43,57 76,29

SD 9,21 7,64 13,91 10,06 28,17 46,43 24,51 24,88 7,14

medián 74,00 88,00 69,30 95,75 64,20 70,50 56,20 29,40 73,55

N 4 4 4 4 4 4 4 3 4

průměr 67,46 74,41 66,20 94,86 49,60 63,09 69,16 33,80 66,37

SD 22,28 22,81 22,82 14,88 17,64 31,16 43,81 22,77 20,50

medián 58,30 68,20 60,70 91,80 57,90 67,00 63,40 26,55 56,65

N 7 7 7 7 7 7 7 6 7

průměr 74,08 56,53 84,08 101,55 66,58 81,25 94,63 56,40 80,64

SD 28,52 33,59 15,75 16,81 23,86 30,39 44,56 30,93 15,76

medián 73,50 60,70 78,75 105,50 66,40 80,25 91,40 39,50 82,40

N 4 4 4 4 4 4 4 3 4

průměr 67,51 65,50 65,63 95,51 51,37 59,77 63,63 37,24 66,44

SD 22,27 19,44 22,69 16,33 18,86 25,78 27,83 25,04 20,48

medián 61,15 64,55 62,00 98,85 48,80 54,55 61,80 29,45 61,15

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

průměr 85,73 38,05 87,43 101,30 77,55 92,83 94,63 71,10 82,61

SD 25,81 30,06 22,27 4,02 17,01 25,73 37,08 31,65 20,92

medián 87,40 39,10 84,45 101,15 75,95 89,30 85,50 70,80 81,73

N 4 4 4 4 4 4 4 3 4

průměr 76,84 74,15 72,16 93,20 58,69 61,09 51,71 44,70 74,70

SD 24,24 21,39 22,94 8,74 15,95 24,72 21,66 29,60 22,68

medián 72,05 73,15 69,00 94,75 55,85 53,40 42,05 38,95 69,10

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8

průměr 94,10 87,33 98,90 101,17 87,05 96,80 106,30 75,03 90,53

SD 21,69 9,68 18,22 4,37 18,73 26,57 51,07 25,15 18,34

medián 87,90 84,90 90,50 99,60 84,55 92,50 91,05 62,30 84,93

N 4 4 3 3 4 4 4 3 4

sk. 1

sk. 3

1
. m

ěs
íc

sk. 1

sk. 3

2
. m

ěs
íc

3
. m

ěs
íc

sk. 1

sk. 3

sk. 1

sk. 3

6
. m

ěs
íc

Tabulka 3: Pr·m¥r, SD a medián pro m¥°ené plicní kapacity a objemy
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Párový t-test pro jednotlivé parametry v rámci sk. 1

FVC IC FEV1 FEV1%M PEF FEF50 FEF75 AEX VC 

2. měsíc 0,0279 NS NS NS NS NS NS NS 0,0097

3. měsíc 0,0422 NS 0,0176 0,0448 0,0175 0,0143 0,0113 NS 0,0091

6. měsíc NS NS NS NS NS NS NS NS NS

3. měsíc NS 0,0442 NS NS NS NS NS NS NS

6. měsíc NS 0,0033 NS NS NS NS NS NS NS

3. měs. vs. 6. měsíc 0,0181 NS NS NS NS NS NS NS 0,0001

Párový t-test pro jednotlivé parametry v rámci sk. 3

FVC IC FEV1 FEV1%M PEF FEF50 FEF75 AEX VC 

2. měsíc NS NS 0,0023 NS NS NS NS NS NS

3. měsíc NS 0,0583 NS NS NS NS NS NS NS

6. měsíc NS NS 0,0013 NS 0,0398 NS NS 0,0008 NS

3. měsíc NS 0,0298 NS NS NS NS NS NS NS

6. měsíc NS NS 0,0071 NS NS 0,0247 NS 0,0374 NS

3. měs. vs. 6. měsíc NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Nepárový t-test se shodnými rozptyly

FVC IC FEV1 FEV1%M PEF FEF50 FEV75 AEX VC 

NS NS NS NS NS NS NS NS NS

NS NS NS NS NS NS NS NS NS

NS NS NS NS 0,0334 0,0510 NS NS NS

NS NS NS NS 0,0204 0,0438 0,0233 NS NS

sk. 1 vs. sk. 3

1. měsíc

2. měsíc

3. měsíc

6. měsíc

sk. 1

sk. 3

1. měs. vs.

2. měs. vs. 

1. měs. vs.

2. měs. vs. 

Tabulka 4: Párový a nepárový t-test pro zm¥°ené plicní kapacity a objemy

5.1.1 Sledovaný parametr FVC

Parametr FVC ve skupin¥ 1 i 3 nar·stá v prvním, druhém, t°etím i ²estém

m¥síci.

Signi�kantní nár·st FVC u skupiny 1 byl prokázán ve srovnání 1. a 6. m¥síce,

kde je hodnota p<0,05. U skupiny 3 dochází také k nár·stu FVC, ale párový t-test

nepotvrdil statistickou významnost sledované skupiny.

P°i vzájemném srovnání FVC ve skupin¥ 1 a 3 nepárovým t-testem nebyla

potvrzena stastistická významnost.

5.1.2 Sledovaný parametr IC

Z gra�ckého znázorn¥ní pr·m¥rných hodnot skupiny 1 a 3 je patrné, ºe v ob-

dobí ²esti m¥síc· od SCI skupina 1 dosáhla zvý²ení pr·m¥rné hodnoty IC ve 2.m¥síci,

následoval pokles na p·vodní hodnotu ve 3. m¥síci a v 6. m¥síci op¥t IC ve skupin¥

1 vzrostla na hodnotu 2. m¥síce.

Skupina 3 v hodnot¥ IC zaznamenává pokles od 1. m¥síce na nejniº²í hodnotu

ve 3. m¥síci, pak IC stoupá a v 6. m¥síci dosahuje hodnot 1. m¥síce.

Párový t-test ve sk. 1 potvrdil statistickou významnost vývoje IC mezi 2. a

6. m¥sícem, kdy se hodnoty IC po p°edchozím signi�kantním poklesu mezi 2. a 3.
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Obrázek 1: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot FVC
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Obrázek 2: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot IC
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Obrázek 3: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot VC

m¥sícem op¥t vyrovnávají. U skupiny 3 nebyla statistická významnost vývoje IC

v £ase prokázána.

Vzájemné srovnání skupiny 1 a 3 nepárovým t-testem ukazuje, ºe skupina 1 a

3 nejsou statisticky signi�kantní.

5.1.3 Sledovaný parametr VC

VC ve skupin¥ 1 a 3 se zvy²uje s konstantní hodnotou ve 2. a 3. m¥síci.

Ve skupin¥ 1 je statisticky významný výb¥r VC mezi 1. a 2. m¥sícem, mezi 1.

a 3. m¥sícem a mezi 3. a 6. m¥sícem.

Srovnání skupin 1 a 3 nepárovým t-testem je statisticky nesigni�kantní.

5.1.4 Sledovaný parametr FEV1

Pr·m¥rná hodnota FEV1 ve skupin¥ 1 postupn¥ stoupá se stagnací vývoje ve

2. a 3. m¥síci. U skupiny 3 je patrný podobný nár·st FEV1 jako ve skupin¥ 1 jen ve

vy²²ích hodnotách.

Ve skupin¥ 1 je statisticky signi�kantní porovnání výb¥r· hodnot FEV1 mezi

1. a 3. m¥sícem. U skupiny 3 je nár·st FEV1 signi�kantní mezi 1. a 2. m¥sícem a

také mezi 1. a 6. m¥sícem.
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Obrázek 4: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot FEV1

Vzájemné srovnání skupiny 1 a 3 ve sledovaném období není statisticky signi-

�kantní.

5.1.5 Sledovaný parametr FEV1%M

Ve skupin¥ 1 nevykazuje pr·m¥rná hodnota FEV1%M výrazn¥j²í zm¥ny v ob-

dobí prvních t°í m¥síc· od SCI, mezi 3. a 6. m¥sícem dochází k mírnému poklesu

FEV1%M. Ve skupin¥ 3 hodnota FEV1%M stoupá mezi 1. a 2. m¥sícem a po zbytek

období do 6.m¥síce z·stává konstantní.

U skupiny 1 párový t-test potvrdil statisticky signi�kantní vývoj FEV1%M

mezi 1. a 3. m¥sícem. Výb¥ry pro párový t-test ve skupin¥ 3 nebyly statisticky

signi�kantní.

Nepárový t-test ve výb¥ru skupin 1 a 3 nepotrvrdil statistickou významnost.

5.1.6 Sledovaný parametr PEF

Hodnota sledovaného parametru ve skupin¥ 1 postupn¥ nar·stá s konstantním

vývojem ve 2. a 3. m¥síci. PEF u skupiny 3 se potupn¥ zvy²uje od 1. do 6. m¥síce.

Vzestup hodnoty PEF je signi�kantní u skupiny 1 ve srovnání 1. a 3. m¥síce.

Nár·st PEF ve skupin¥ 3 je statisticky výnamný mezi 1. a 6. m¥sícem.

Vzájemné srovnání výb¥ru skupiny 1 a 3 nepárovým t-testem je signi�kantní
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Obrázek 5: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot FEV1%M
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Obrázek 6: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot PEF
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Obrázek 7: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot FEF50

práv¥ ve 3. a 6. m¥síci.

5.1.7 Sledovaný parametr FEF50 (MEF50)

Parametr FEF50 ve skupin¥ 1 nar·stá mezi 1. a 2. m¥sícem, ve 3. a 6. m¥síci

se jeho hodnota významn¥ nem¥ní, je konstantní. Ve skupin¥ 3 v²ak hodnota FEF50

vykazuje vzestupnou tendenci ve sledovaném období.

U skupiny 1 je statisticky signi�kantní zm¥na hodnoty FEF50 mezi 1. a 3.

m¥sícem od SCI. Ve skupin¥ 3 je p<0,05 pro výb¥r 2. a 6. m¥síce.

Nepárový t-test povaºuje parametr FEF50 ve výb¥ru skupiny 1 a 3 za signi�-

kantní v 6. m¥síci.

5.1.8 Sledovaný parametr FEF75 (MEF25)

Hodnoty FEF75 u skupiny 1 ve sledovaném období nar·stají od 1. do 2. m¥síce

(vrchol v 2. m¥síci), pak dochází k poklesu aº do 6. m¥síce. Ve skupin¥ 3 pr·m¥rná

hodnota FEF75 postupn¥ nar·stá s konstantními hodnotami ve 2. a 3. m¥síci.

Statistická signi�kantnost FEF75 u skupiny 1 byla nalezena ve výb¥ru 1. a 3.

m¥síce - vzestup hodnoty FEF75.

Nepárový t-test potvrdil statisticky signi�kantní výb¥r skupiny 1 a 3 v 6.

m¥síci.
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Obrázek 8: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot FEF75

5.1.9 Sledovaný parametr Aex

Hodnota Aex ve skupin¥ 1 a 3 se zvy²uje.

Párový t-test ve skupin¥ 3 odhalil statisticky signi�kantní výb¥r hodnot mezi

1. a 6. m¥sícem. Skupina 1 je v hodnocených výb¥rech statisticky nesigni�kantní.

Nepárový t-test výb¥ru skupiny 1 a 3 v parametru Aex neprokázal statistickou

signi�kantnost ve sledovaném období.
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Obrázek 9: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot Aex
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Pimax Pemax P0.1

průměr 39,00 30,08 83,42

SD 22,44 6,63 27,34

medián 34,00 27,90 40,10

N 5 5 5

průměr 59,00 47,25 75,43

SD 15,53 10,50 30,14

medián 57,00 50,40 78,50

N 4 4 4

průměr 50,14 32,36 66,19

SD 18,36 7,03 19,50

medián 55,50 28,90 38,40

N 6 6 6

průměr 62,48 54,80 37,15

SD 12,03 13,55 14,73

medián 61,65 53,40 36,35

N 4 4 4

průměr 52,63 30,38 73,05

SD 26,18 12,79 24,90

medián 59,55 28,10 47,65

N 10 10 10

průměr 66,35 54,03 75,20

SD 13,90 18,62 39,66

medián 66,70 56,60 55,60

N 4 4 4

průměr 61,90 35,83 59,39

SD 25,57 9,07 12,10

medián 70,80 32,75 49,00

N 8 8 8

průměr 83,50 50,15 60,35

SD 15,27 9,07 67,08

medián 84,35 48,60 24,90

N 4 4 4

Statistika %NH

1
.m

ěs
íc

sk. 1

sk. 3

2
.m

ěs
íc

sk. 1

sk. 3

3
.m

ěs
íc

sk. 1

sk. 3

6.
m

ěs
íc

sk. 1

sk. 3

Tabulka 5: Pr·m¥r, SD a medián vstupních dat Pimax, Pemax, P0.1

5.2 Výsledky sledovaných maximálních ústních tlak· a kli-

dové funkce bránice

5.2.1 Sledovaný parametr Pimax

Z gra�ckého znázorn¥ní pr·m¥rných hodnot Pimax pro skupinu 1 a 3 je patrný

postupný nár·st hodnot v £asovém intervalu od 1. do 6.m¥síce od SCI.

Výb¥ry hodnot Pimax pro párový t-test ve skupin¥ 1 nejsou statisticky vý-

znamné. Hodnoty Pimax pro párový t-test ve skupin¥ 3 jsou statisticky signi�kantní

ve výb¥ru 1. a 6. m¥síce.

Nepárový t-test pro skupinu 1 a 3 nebyl ve sledovaném £asovém období statis-

ticky signi�kantní.
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Obrázek 10: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot Pimax
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Obrázek 11: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot Pemax
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Párový t-test pro jednotlivé parametry v rámci sk. 1 a sk. 3

Pimax Pemax P0.1 Pimax Pemax P0.1

2. měsíc NS NS NS NS NS NS

3. měsíc NS NS NS NS NS NS

6. měsíc NS NS NS 0,0034 NS NS

3. měsíc NS NS NS NS NS NS

6. měsíc NS NS NS NS NS NS

3. měs. vs. 6. měsíc NS NS NS NS NS NS

Nepárový t-test se shodnými rozptyly

Pimax Pemax P0.1

NS 0,0337 NS

NS 0,0097 NS

NS 0,0270 NS

NS 0,0403 NS

3. měsíc

6. měsíc

1. měs. vs.

2. měs. vs. 

sk. 3sk. 1

sk. 1 vs. sk. 3

1. měsíc

2. měsíc

Tabulka 6: Párový a nepárový t-test pro Pimax, Pemax a P0.1

5.2.2 Sledovaný parametr Pemax

Pr·m¥rná hodnota parametru Pemax ve skupin¥ 1 se v období mezi 1.- 3.

m¥sícem pohybuje na konstantní úrovni, v 6. m¥síci mírn¥ nar·stá. Ve skupin¥ 3

hodnota Pemax mírn¥ vzroste ve 2. a 3. m¥síci, v 6.m¥síci mírn¥ klesá k hodnot¥ 1.

m¥síce.

Ve skupin¥ 1 i ve skupin¥ 3 nebylo prokázano statisticky signi�kantní srovnání

výb¥r· párovým t-testem ve sledovaném období 6 m¥síc· od SCI.

Srovnání skupiny 1 a 3 nepárovým t-testem se ukázalo statisticky signi�kantní

v 1., 2., 3. i 6.m¥síci práv¥ pro zm¥°ené hodnoty Pemax.

5.2.3 Sledovaný parametr P0.1

Pr·m¥rná hodnota P0.1 u skupiny 1 klesá ve 2. a 6. m¥síci, ve 3. m¥síci mírn¥

stoupá, ale nedosahuje p·vodní hodnoty z 1. m¥síce. U skupiny 3 parametr P0.1

výrazn¥ klesá ve 2. m¥síci, ve 3. m¥síci nar·stá na úrove¬ pr·m¥rné hodnoty z 1.

m¥síce, v 6. m¥síci dochází op¥t k mírnému poklesu.

Párový t-test nepotvrdil statisticky význámný výb¥r ani u skupiny 1, ani u sku-

piny 3.

Výb¥ry hodnot P0.1 mezi skupinou 1 a 3 srovnávané nepárovým t-testem jsou

ve sledovaném období nesigni�kantní.
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Obrázek 12: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot P0.1

sk. 1 sk. 3 sk. 1 sk. 3 sk. 1 sk. 3 sk. 1 sk. 3

průměr 0,39 0,39 0,45 0,33 0,38 0,28 0,42 0,31

SD 0,13 0,12 0,10 0,09 0,14 0,12 0,21 0,04

medián 0,36 0,36 0,45 0,30 0,36 0,30 0,35 0,30

N 5 4 6 4 9 4 7 4

Rint (kPa/L/s)
1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc

Tabulka 7: Pr·m¥r, SD a medián pro m¥°ení metodou Rint

sk. 1 sk. 3

2. měsíc NS NS

3. měsíc NS 0,0345

6. měsíc NS NS

3. měsíc NS NS

6. měsíc NS NS

3. měs. vs. 6. měsíc NS NS

Rint

1. měs. vs.

2. měs. vs. 

Tabulka 8: Párový t-test pro m¥°ení metodou Rint
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Obrázek 13: Sloupcový graf pr·m¥rných hodnot odporu dýchacích cest m¥°ený p°e-
ru²ovací technikou

5.3 Výsledky metody Rint v období 6 m¥síc· od SCI

Pr·m¥rná hodnota odporu dýchacích cest ve sledovaném období u skupiny 1

vykazuje vzestup pr·m¥rné hodnoty ve 2. a 6. m¥síci, ve 3. m¥síci parametr odporu

dýchacích cest klesá tém¥° na úrove¬ pr·m¥ru 1. m¥síce. Ve skupin¥ 3 pr·m¥rná

hodnota odporu dýchacích cest klesá a v 6. m¥síci mírn¥ stoupá a je od 2. m¥síce

celkov¥ niº²í neº u skupiny jedna.

Párový t-test prokázal statisticky významný výb¥r 1. a 3. m¥síce u skupiny 3.

Nepárový t-test ve srovnání skupiny 1 a 3 nepotvrdil statisticky signi�kantní

hodnoty.

5.4 Výsledky NEP v období 6 m¥síc· od SCI

H0: Pacienti skupiny 1 a 3 v daném m¥síci trpí limitací dýchacích cest se

stejnou £etností. Pokud χ2>3,84, resp. p<0,05, je H0 zamítnuta.

Z tabulky 9 je patrné, ºe statistická významnost porovnávaných m¥°ení do-

sáhla hrani£ní statistické významnosti v 1.m¥síci po mí²ním poran¥ní. Z výsledk· je

patrné, ºe b¥hem 1. m¥síce se EFL vyskytovala (nesigni�kantn¥) u váºn¥ji postiºené

skupiny 1.
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FL NFL
Počet 

pozorování
χ2 p(1)

sk. 1 2 1

sk. 3 0 4

sk. 1 0 6

sk. 3 0 4

sk. 1 1 5

sk. 3 0 3

sk. 1 2 4

sk. 3 0 3
9

-

NEP

0,053

0,453

0,257

1. měsíc

2. měsíc

3. měsíc

6. měsíc

3,733

-

0,563

1,286

7

10

9

Tabulka 9: P°ítomnost a nep°ítomnost pr·tokové limitace ve skupin¥ 1 a 3

Vzhledem k nízkým po£t·m pozorovaní je moºné se dopustit chyby 2. druhu,

tj. H0 je chybn¥ p°ijata za platnou.

5.5 Korelace IC a Pimax, Pemax

Pozorováním bylo zji²t¥no, ºe v rámci skupiny 1 existují p°ímé závislosti mezi

parametry IC a Pimax, resp. IC a Pemax (viz. obr. 14 a 15) . V 6. m¥síci je lineární

závislost hodnot Pimax a Pemax na parametru IC nejmarkantn¥j²í.
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Obrázek 14: Korelace IC/Pimax a IC/Pemax u skupiny 1 v 1. m¥síci
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6 DISKUZE

V diplomové práci jsme sledovali vývoj parametr· plicních funkcí u 15 paci-

ent· po mí²ním poran¥ní. PF byly m¥°eny dle standard· ATS a ERS v prvních 6

m¥sících od SCI. Poda°ilo se statisticky popsat dv¥ skupiny proband· neurologicky

hodnocených dle ASIA skóre. Statistické záv¥ry potvrdily, ºe sledovaní pacienti se

v £asovém období p·l roku od SCI v jednotlivých parametrech PF zlep²ili. Skupina

3 s niº²í úrovní léze od po£átku dosahovala lep²ích hodnot PF neº váºn¥ji postiºená

skupina 1.

V literatu°e je zmi¬ována úprava standard· p°i vy²et°ení PF po SCI (Kelley

a al., 2003). Podle Kelley a al. (2003) je t°eba p°i vy²et°ení PF brát na z°etel

ur£ité odli²nosti, nebo´ paralýza respira£ních sval· vede k sníºení dechové síly a

schopnosti akcelerace k provedení volních usilovných dechových manévr·. To se pak

projeví na tvaru dechové k°ivky objem-£as a pr·tok-objem velikostí plató k dosa-

ºení RV. Krátké plató je typické p°edev²ím pro vy²²í léze s rozsáhlej²ím po²kozením

respira£ních sval·. ATS standardy vy²et°ení PF u pacient· s SCI vyºadují úpravu,

aby výsledky byly akceptovatelné a reproducibilní, nebo´ zkrácení respira£ního úsilí

vede ke sníºení FEV1, FVC a ke sníºení Pimax i Pemax. Hodnocení vy²et°ení PF

je do jisté míry závislé i na motivaci pacienta p°i vy²et°ení. Jestliºe coaching ve-

dený vy²et°ujícím není dostate£ný, výsledná k°ivka spirometrického vy²et°ení m·ºe

podhodnotit ventila£ní schopnost pacienta.

Plicní funkce mohou být ovlivn¥ny °adou faktor·. Jiº p°i výb¥ru pacienta jsou

odebírány hlavní anamnestické údaje - v¥k, pohlaví, vý²ka (rozp¥tí paºí, není-li

moºné zm¥°it vý²ku), váha, BMI, abusus ku°áctví (celková doba a frekvence). P°ed

a po m¥°ení byla subjektivn¥ hodnocena míra du²nosti dle Borg scale. Pacienti byli

p°i kaºdém m¥°ení neurologicky vy²et°eni a zhodnoceni dle ASIA scale - vý²ka a

kompletnost nebo inkompletnost léze. Vý²e uvedené faktory byly brány v potaz p°i

výb¥ru pacienta, av²ak jejich statistické hodnocení a vliv na PF tato práce nep°ed-

kládá.

Kelley a al. (2003) ve své práci zam¥°ené na C4-C8/A,B,C,D léze uvádí, ºe

u kr£ních lézí nejsou PF signi�kantn¥ ovlivn¥ny kompletností nebo inkompletností

léze. Faktory jako kou°ení, v¥k, doba postiºení a onemocn¥ní hrudníku nejsou ur£u-

jícími faktory zm¥ny PF. Podobn¥ Mueller et al. (2008) uvádí, ºe BMI a ku°áctví

neprokázaly signi�kantní vliv na zm¥nu PF. Stolzmann a al. (2008) v²ak tvrdí, ºe

dlouhodobý pokles FEV1 je signi�kantn¥ spojen s pokra£ujícím kou°ením, zvý²ením

BMI a s poklesem Pimax, který p°edstavuje sníºení síly respira£ního svalstva. Hod-
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noty FEV1 a FVC pak klesají s p°ibývajícím v¥kem. Má tedy význam u pacient·

s SCI v rámci prevence sledovat vývoj BMI a ku°áctví. Dále sledovat a terapeu-

ticky zajistit p°ípadnou du²nost a zlep²ovat sílu respira£ních sval·, nebo´ to vede ke

zpomalení poklesu FEV1/FVC.

�ada publikovaných prací se soust°edí na n¥kolik málo vybraných parametr·

PF, které sledují u proband· po mí²ním poran¥ní. Na²ím cílem bylo zhodnotit soubor

parametr· základního spirometrického vy²et°ení a zhodnotit i odpor v dýchacích

cestách a pr·chodnost dýchacích cest. U námi vybraných parametr· PF výsledky

potvrzují tendenci ke zlep²ení pr·m¥rných hodnot v krátkodobém a st°edn¥dobém

období a potvrzují i tezi, ºe s kaudalizací léze dosahují parametry PF lep²ích hodnot.

Zásadního významu nabývá vývoj parametru IC v p·lro£ním období po SCI.

IC p°edstavuje dopl¬kovou hodnotu k FRC (tj. IC+FRC=TLC). Ze zm¥n IC ve

st°edn¥dobém a krátkodobém období lze usuzovat na perzistující dynamickou hy-

perin�aci. Tato dynamická hyperin�ace p°edstavuje ve sledovaném období závaºný

problém je²t¥ ve 2. a 3. m¥síci od SCI. Situace se zlep²ila v porovnání s insiciálními

hodnotami jiº v 6. m¥síci. Z práce Marcely Wadowské (2012) víme, ºe tento stav se

po dal²ích 6 m¥sících (m¥°ení ve 12. m¥síci od SCI) udrºel.

Hodnoty maximálních ústních tlak· Pimax a Pemax jsou vyuºívány k vyjád-

°ení síly respira£ních sval·. SCI a paralýza sval· ovliv¬ují samo£istící funkce plic a

to se projevuje zhor²enou nebo nulovou schopností odka²lat. V literatu°e je efektivní

odka²lání spojováno s dobrou funkcí exspira£ních sval·. Av²ak pro efektivní odka²-

lání a hygienu dýchacích cest je zásadní funkce inspira£ních sval· p°i inspira£ní fázi

ka²le, která vytvá°í dostate£ný objem plic (souvisí s navý²ením VC) pro následující

dv¥ fáze ka²le - kompresi a expulsi - zaji²´ovanou exspira£ní muskulaturou. Kang a

al. (2006) ve své studii sleduje vzájemnou závislost efektivního ka²le a síly inspira£-

ních sval·. U pacient· s lézí kr£ní a horní hrudní páte°e dochází k redukci VC, FRC

a ERV, to souvisí s paralýzou sval· hrudníku a b°i²ní st¥ny. Postiºení respira£ních

sval· a PF vede k neefektivnímu ka²li a dal²ím komplikacím, které sniºují moºnost

p°eºití pacient· s mí²ní lézí v prvním roce po SCI. V p°ípad¥ kr£ních lézí VC na-

bývá niº²ích hodnot (v pr·m¥ru 52-75% NH) neº u hrudních lézí. Podobn¥ i v námi

sledované skupin¥ 15 proband· po SCI se hodnota VC v pr·b¥hu p·lro£ního m¥°ení

zvy²ovala jak ve skupin¥ 1 (C4-C8/A,B) z pr·m¥rné hodnoty 55% v 1. m¥síci na

hodnotu 75% NH a ve skupin¥ 3 (Th1-Th6/A,B) pak stoupala z 76% na 91% NH

ve sledovaném období.

Pro efektivní provedení odka²lání a zaji²t¥ní hygieny dýchacích cest je tedy

vhodné pouºívat rehabilita£ní techniky sm¥°ující k navý²ení VC (zvý²ení VC na 85-
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90% NH) v inspira£ní fázi ka²le, toto navý²ení pak usnadní pr·b¥h dal²ích dvou fází.

Fáze komprese a expulse závisí na aktivním exspira£ním svalstvu. Op¥t lze rehabili-

ta£ními technikami (manuální nebo elektrická stimulace sval·, trénink exspira£ních

sval·) podpo°it aktivní výdech a zlep²it hodnotu Pemax a cough �ow.

Mateus et al. (2007) sledoval korelaci Pimax a Pemax s motorickým postiºe-

ním. Studie potvrzuje, ºe FVC roste s kaudalizací léze, podobn¥ stoupají i okluzní

ústní tlaky Pimax a Pemax. Av²ak hodnoty Pemax byly výrazn¥ niº²í neº Pimax.

Pemax vykázal také siln¥j²í korelaci s kompletními lézemi ASIA A,B neº Pimax.

Tuto korelaci lze vysv¥tlit na základ¥ segmentální inervace respira£ních sval· a sy-

nergistické funkce mezi inspira£ními a exspira£ními svaly. Hlavním ispira£ním svalem

je bránice inervovaná ze segment· C3-C5, proto je Pimax normální u SCI pod seg-

mentem Th1. Hlavním exspira£ní svaly jsou b°i²ní svaly inervované z Th6-Th11,

mohou být ve své výdechové funkci nahrazeny svaly inervovanými ze segment· nad

a pod lézí. Tím se vysv¥tluje, pro£ Pemax koreluje s vý²kou léze. Mechanická ú£in-

nost bránice závisí na pozici a stabilit¥ hrudní st¥ny zaji²´ovanou interkostálními a

b°i²ními svaly. P°esto C4 léze s po²kozením n. phrenicus generují m¥°itelný Pimax

a léze nad Th6 bez inervace b°i²ních sval· generují m¥°itelný Pemax. Generování

Pimax je umoºn¥no akcesorními nádechovými svaly inervovanými z plexus cervica-

lis (m. sternocleidomastoideus a zbytková aktivita bránice). Pemax u lézí nad Th6

vzniká aktivitou klavikulární £ásti m. pectoralis major.

Hodnoty Pimax v £asovém období 6 m¥síc· u obou námi sledovaných skupin

s kompletní lézí potupn¥ nar·staly, u skupiny 1 z 39% na 61% NH, u skupiny 3

z 59% na 83,5% NH. A potvrdilo se, ºe s kaudalizací léze jsou hodnoty Pimax vy²²í.

Hodnoty Pemax u na²ich proband· zaznamenaly v obou skupinách spí²e konstatní

pr·b¥h v ²estim¥sí£ním sledování. Skupina 1 se pohybovala v rozp¥tí pr·m¥rných

hodnot Pemax mezi 30-36% HN a skupina 3 v rozp¥tí 47-50% NH. Hodnoty op¥t

nazna£ují, ºe posun léze kaudáln¥ je spojen s vy²²í hodnotou Pemax. Kang a al.

(2006) povaºuje parametr Pemax za citlivý márkr svalové síly, av²ak u SCI je po-

²kozena jak inspira£ní, tak expira£ní funkce a Pemax není tak citlivý. Kang a al.

(2006) také upozor¬uje na zkreslení výsledk· okluzních tlak· v d·sledku spasticity

a volní motorické kontroly dýchání.

Sledovaná klidová funkce bránice P0.1 ukazuje, ºe v £ase pr·m¥rná hodnota

postupn¥ klesá, jak u skupiny 1 (z 83% na 59% NH), tak u skupiny 3 (z 75% na

60%). P°i £emº u skupiny 3 je P0.1 niº²í do 2. m¥síce od SCI, v pr·b¥hu 3. aº

6. m¥síce se srovnává aº lehce p°evy²uje klidovou funkci bránice skupiny 1. Zdá

se tedy, ºe u skupiny 1 (C4-C8/A,B) s revitalizací inspira£ních sval· (stoupající
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hodnota Pimax) sniºuje bránice sv·j podíl na klidovém inspiriu. Naopak skupina

3 (Th1-Th6/A,B), i kdyº se jedná o niº²í mí²ní lézi, svou aktivitou bránice p°i

klidovém dýchání, vytvá°í stejnou dechovou práci jako ve skupin¥ 1.

Námi sledované plicní funkce (FVC, FEV1, PEF, FEF50, Aex, VC, Pimax,

P0.1) potvrdily, ºe v £ase dochází k zlep²ení PF jak ve skupin¥ 1, tak ve skupin¥

3. Jako konstantní se jeví vývoj FEV1% a Pemax v obou skupinách, ale skupina 3

dosahuje od po£átku vy²²ích hodnot neº skupina 1. Zajímavé je srovnání skupiny

1 a 3 v parametru FEF75, kdy skupina 3 zaznamenala postupný nár·st pr·m¥rné

hodnoty v kaºdém sledovaném m¥síci, av²ak ve skupin¥ 1 parametr FEF75 postupn¥

klesá.

Mueller et al. (2008) popisuje p°·b¥h PF (FVC, FEV1, PEF, PIF, Pimax a

Pemax) b¥hem prvního roku od úrazu a potvrzuje, ºe £ím vy²²í úrove¬ léze, tím

niº²í hodnoty sledovaných parametr·. K nejv¥t²ímu zlep²ení PF dochází v prvních

²esti m¥sících od poran¥ní míchy, pak se tento trend zpomalí. Podle autor· je to

p°isuzováno mí²nímu ²oku, který odeznívá aº mezi 4. a 6. m¥sícem.

Baydur et al., 2001 sledoval vztah mí²ního poran¥ní a postury. Pacienti s SCI

vykazují m¥°ené hodnoty plicních objem· a kapacit jako výsledek paralýzy respi-

ra£ních sval·. Potvrdil, ºe kaudalizace mí²ního poran¥ní je spojena s vy²²ími hod-

notami PF (sledoval FVC, FEV1, FEF50, IC), hrani£ním segmentem byl segment

Th10. Hodnota ERV byla niº²í v supinní poloze, naopak IC byla v supinní poloze

v¥t²í do úrovn¥ L1. Bránice v supinní poloze je na konci výdechu vyklenuta více

kraniáln¥ a klesá ERV a sou£asn¥ nar·stá IC v nádechu, nebo´ pravidlo svalového

vlákna délka-tlak vede k niº²ímu sestupu bránice. Kv·li paralýze b°i²ních sval·, je

pak výdechovaný objem vytvá°en p°edev²ím aktivitou klavikulární porce m. pecto-

ralis major.

Pacienti po mí²ním poran¥ní, zejména kr£ní léze, vykazují vy²²í aktivitu para-

sympatického autonomního nervového systému v d·sledku po²kození kr£ních pletení

sympatiku. Tento cholinergní drive, zaji²t¥ný vagovou cestou, se projevuje konstrikcí

bronchiální st¥ny a vy²²ím odporem dýchacích cest. Vy²²í odpor dýchacích cest je

jedním z faktor· ovliv¬ujících hygienu dýchacích cest a zvy²uje riziko respira£ních

komplikací u p°eºiv²ích po SCI. V na²í práci byl odpor a pr·chodnost dýchacích cest

sledován metodou Rint a NEP, dal²í parametr vypovídající o obstrukci dýchacích

cest je hodnota FEV1. Odpor dýchacích cest m¥°ený p°eru²ovací technikou u pro-

band· skupiny 1 kolísav¥ stoupal a klesal v rozmezí pr·m¥ru 0,38-0,45 kPa/L/s.

U skupiny 3 v²ak odpor dýchacích cest signi�kantn¥ klesl ve srovnání 1. a 3. m¥síce,

coº by mohlo být zp·sobeno odezn¥ním mí²ního ²oku, nebo´ po²kození sympatické
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£ásti autonomního nervového systému je u kaudálních mí²ních lézí mén¥ závaºné.

Star²í studie vy²et°ující plicní funkce u tetraplegií popisují ventila£ní restrik-

tivní poruchu bez obstrukce. Haas et al. (1965) potvrdil, ºe rozdíly mezi akutními

a chronickými pacienty po SCI byly moºné díky nár·stu plicní rezistence. V roce

1993 vy²et°il Almeno� et al. (1995) skupinu 34 proband· s tetraplegií, v níº byl

prokázán signi�kantní nár·st FEV1 u 14 pacient·. Tak se ukázalo, ºe tetraplegi£tí

pacienti mají netu²enou obstrukci v dýchacích cestách i p°es normální hodnotu po-

m¥ru FEV1/FVC. Obstrukce byla odhalena po inhalaci ipratopiabromidu a násled-

nému zvý²ení FEV1. Signi�kantní výsledky poskytlo m¥°ení v bodypletysmografu

srovnáním tetraplegických, paraplegických a zdravých jedinc·. Schilero a al. (2005)

vy²et°ením PF v bodypletysmografu potvrdil, ºe pr·svit dýchacích cest u tetraple-

gických praband· je jiº od za£átku uº²í neº u paraplegik· v d·sledku vy²²í vagové

aktivity. SCI tak není zatíºeno jen restriktivní poruchou, ale projevuje se zde i po-

rucha obstruk£ní.

Schmid a al., 1998 potvrzuje, ºe vysoké i nízké paraplegie mají stejný pr·svit

dýchacích cest. Radulovic a al., 2008 uvádí lézi v segmentu Th4-Th6 jako hrani£ní,

která ovlivní sníºení PF v d·sledku niº²ího nap¥tí hladké svaloviny bronchiálního

stromu.

Metoda NEP, kterou popisuje Koulouris a Hardavella (2011), byla vyuºita

k detekci pr·tokové limitace u sledovaných proband·. Ve skupin¥ 15 pacient· v ob-

dobí 6 m¥síc· se objevila pr·toková limitace ve skupin¥ 1 (ASIA C4-C8 A,B) ve

dvou p°ípadech, ale nebyla potvrzena významnost tohoto nálezu. Av²ak hrani£n¥

nesigni�kantní se jeví p°ítomnost EFL v 1. m¥síci u skupiny 1.

Shrnuto, p°es relativn¥ malý po£et proband· jsme v na²í práci prokázali vý-

znam následujících parametr· (FVC, VC, IC, FEV1, FEF50−75, PEF, Aex, P0.1,

Pimax, EFL a odpory dýchacích cest) v krátkodobém a st°edn¥dobém období po

poran¥ní míchy. Jednalo se nejen o prosté zlep²ení t¥chto parametr·, ale téº o dis-

krimina£ní vylou£ení parametr· jiných ve sledovaném období (PEmax). T°ebaºe

existují star²í práce Langovy a Linnovy skupiny (Linn a al., 2001), v na²í práci jsme

se pokusili pojmout sledování vývoje respira£ních funkcí po SCI komplexn¥ji, tj.

výb¥rem ²ir²ího spektra parametr· neº ve vý²e zmín¥ných pracích. Na²e výsledky

mohou mít pro posouzení zvý²eného rizika rozvoje respira£ních komplikací u paci-

ent· po mí²ním poran¥ní zásadní význam. Zm¥na hodnot t¥chto parametr· tedy

m·ºe být prediktorem zvý²eného rizika respira£ních dysfunkcí.

Záv¥rem, v tématu diplomové práce se nadále pokra£uje na pracovi²ti Kliniky

rehabilitace a t¥lovýchovného léka°ství v rámci dlouhodobého grantového projektu.
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7 ZÁV�R

Shrnutí cíl· a hypotéz diplomové práce:

� Sledování vývoje hodnot parametr· vy²et°ení PF - objem· a kapacit, maximál-

ních ústních tlak·, klidové funkce bránice, odpor· dýchacích cest a výdechové

pr·tokové limitace v období prvních ²esti m¥síc· po poran¥ní míchy vykazuje

zlep²ení t¥chto parametr·: FVC, VC, FEV1, PEF, FEF50, FEF75(jen ve sk.

3), Aex, Pimax, P0.1 a odpor· dýchacích cest (jen ve sk. 3). Tato zlep²ení

vyjmenovaných parametr· £áste£n¥ potvrzují hypotézu 1.

� Více statisticky signi�kantních zlep²ení PF nacházíme u skupiny 1. To potvr-

zuje hypotézu 3.

� Sledované parametry PF dosahovaly lep²ích hodnot ve skupin¥ 3, tedy u niº²í

úrovn¥ mí²ního poran¥ní. Av²ak zlep²ení PF ve skupin¥ 1 ve sledovaném období

6 m¥síc· od SCI bylo výrazn¥j²í. Potvrzuje predikci v hypotéze 2 a 3.

� Zm¥ny parametr· PEF, FVC a FEV1 jsou oproti Pimax a Pemax v £ase

signi�kantní. Nejv¥t²í rozdíly jsou pozorovány u hodnot PEF a FEV1 v rámci

3. skupiny.

� Na základ¥ provedených m¥°ení lze vybrat vhodnou metodu pro detekci vysky-

tujících se respira£ních komplikací u pacient· po poran¥ní míchy v krátkodo-

bém a st°edn¥dobém období od anamnestické události. Tato metoda zahrnuje

p°edev²ím parametry FVC, FEV1, PEF a Pimax.
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