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Abstrakt 

Duchennova svalová dystrofie je progresivní svalové onemocnění. Toto závažné 

onemocnění postihuje kromě pohybového systému také respirační systém. Dýchací 

systém patří mezi jeden z nejvíce ovlivněných systému. Rizika respiračních obtíží se 

zvyšují se zhoršujícím se stavem v důsledku svalové slabosti. Práce je zaměřená na 

léčbu respiračního systému. Cílem léčby je včasná prevence a řešení komplikací. Mezi 

tyto komplikace jsou řazeny kromě skoliosy a kardiálních problémů hlavně neefektivní 

kašel, noční hypoventilace, nepravidelné noční dýchání a selhání respiračního systému i 

v denní dobu. Cílem respirační fyzioterapie je udržet správnou funkci plic po co nejdelší 

dobu a zvolit správný postup rehabilitace v návaznosti na zhoršujícím se stavu pacienta.  

Intervence vhodné pro pacienty s DMD jsou techniky ke zvýšení plicního objemu, 

techniky manuálního a mechanického asistovaného odkašlávání a neinvazivní ventilace. 

NIV je jedna z upřednostněných způsobů léčby v dnešní době. Další metodou je 

kontinuální invasivní ventilace a ventilace prostřednictvím tracheostomie. Součást léčby 

je udržování hygieny dýchacích cest, která je základem pro jejich průchodnost. Práce 

obsahuje kazuistiku pacienta s DMD. 

 

Klíčová slova 

Myopatie, Duchennova muskulární dystrofie, respirační fyzioterapie, plicní funkce, 

spirometrie,  mechanická ventilace. 
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Abstract 

Duchenne muscular dystrophy is a progressive muscular disease. This serious disease 

attacks not only the musculoskeletal system, but also the respiratory system. Respiratory 

system is one of the most influenced systems. The risks of respiratory problems increase 

with deteriorating condition of the patient due to muscle weakness. This work is 

focused on treatment of respiratory system. The aim of treatment is early prevention and 

solving of complications. These complications include not only scoliosis and cardial 

problems, but mainly inefficient cough, night hypoventilation, irregular night breathing 

and failure of respiratory system even during the day. The aim of the respiratory 

physiotherapy is to keep the right functionality of lungs for the longest time and to 

choose the correct method of the rehabilitation following the patient's condition 

deteriorating. Interventions suitable for the patients with the DMD are techniques that 

leads to increasing lung volume, manual and mechanical techniques of assisted 

coughing, and noninvasive ventilation. NIV is one of the preferred methods of treating 

nowadays. Another method is continual invasive ventilation and ventilation with 

tracheostomy. This treatment includes keeping hygiene of the airways, which is the 

basis for their throughput. The work also includes casuistry of patient with DMD. 
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2 SEZNAM ZKRATEK 
 

AA  alergologická anamnéza 

AB  abortus 

ACBT  aktivní cyklus dechových technik 

ACT  hygiena dýchacích cest 

AD  autogenní drenáž  

AEX  plocha vymezená maximální výdechovou křivkou průtok - objem 

AHI  apnoe / hypopnoe index 

APTT  koagulační faktor 

AT  adenotomie 

BPRT  blokáda pravého Tawarova ramínka 

Ca
2+  

vápník 

CO2  oxid uhličitý 

CPAP  nosní kontinuální pozitivní dechový přetlak 

CPF  vrchol průtoku kašle 

Cst  statická compliance plic  

Dg  diagnóza 

DMD  Duchennova muskulární dystrofie 

EEG  elektroencefalografie 

EFL  výdechová limitace  

Echo  sonografické vyšetření srdce 

EKG  elektrokardiograf 

EKG  elektrokardiografie 

EMG  elektromyografie 

ERV  exspirační rezervní objem  

ES  extrasystola 

FA  farmakologická anamnéza 

FEV1 (0,5) jednosekundová vitální kapacita  

FNM  Fakultní nemocnice Motol 

FRC  funkční reziduální kapacita  

FVC  usilovná vitální kapacita  

FVCex  usilovná vitální kapacita expirační 
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GPB  glossopharyngeální dýchání 

H2O  voda 

HCD  horní cesty dýchací 

HK  horní končetina 

IC  inspirační kapacita  

IPV  intrapulmonální perkusivní ventilace 

IRV  inspirační rezervní objem  

JT  jaterní testy 

kPa  kilopascal 

l  litr 

l/min  litr za minutu 

l/s  litr za sekundu 

L2/S2  meziobratlové ploténky (před lubální obratle – sakrum) 

LDK  levá dolní končetina 

LTMV  dlouhodobá mechanická ventilace 

m.  musculus (sval) 

m/s  metr za sekundu 

MEF  maximální výdechová rychlost  

MEP  maximální exspirační tlak 

mm.  musculi (svaly) 

MV  minutový výdej 

NIPPV  nosní intermitentní positivní přetlaková ventilace 

NIV  neinvazivní ventilace 

NMD  neuromuskulární dystrofie 

NO  nynější onemocnění 

NREM  ne rychlé pohyby očí 

O2  kyslík 

OA  osobní anamnéza 

PaCO2  atmosférický tlak oxidu uhličitého 

PaO2  atmosférický tlak kyslíku 

PEF  vrcholová výdechová rychlost  

PEP  pozitivní výdechový přetlak 

PH  porodní hmotnost 



Bakalářská práce                                  Respirační fyzioterapie-součást komplexní léčby nemocných DMD 

11 
 

PIF  vrcholový inspirační průtok 

Pst  retrakční tlak plic neboli elastický odpor plic  

RA  rodinná anamnéza 

Re  resumé 

REM  rychlé pohyby očí 

RFT  respirační fyzioterapie 

Rhb  rehabilitace 

Rr  reflexy 

RV  reziduální objem  

SaO2  saturace kyslíku 

SaO2  saturace kyslíku 

sGaw  specifická vodivost dýchacích cest  

SPA  sociálně – pracovní anamnéza 

St. p.  status praesents 

TEE  zvýšení pružnosti hrudníku 

TLC  celková plicní kapacita  

TMT  technika měkkých tkání 

Echo TT transthorakální echo   

UAR  horní rezistence dýchacích cest 

v.s.  velice suspektní (pravděpodobné) 

VC  vitální kapacita  

VC ex  vitální kapacita expirační 

VC in  vitální kapacita inspirační 

VT  dechový objem  

X  ženský chromozom 
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3 ÚVOD 

 

Bakalářskou práci na téma: Respirační fyzioterapie – součást komplexní léčby 

nemocných Duchennovou muskulární dystrofií jsem si zvolila ze stejného důvodu, ze 

kterého jsem se rozhodla pro studium fyzioterapie. Jedním z důvodů, proč jsem se 

přihlásila na obor fyzioterapie, byl právě zájem o rehabilitaci pacientů s diagnózou 

Duchennovy muskulární dystrofie (DMD). 

DMD je velmi závažné progredující onemocnění, které je zatím nevyléčitelné a 

končí předčasnou smrtí. I přesto, že se provádějí léčebné pokusy na zvířatech, nebyl 

zatím vynalezen žádný lék ani žádný léčebný plán, který by zachránil tyto pacienty od 

rychle se blížící smrti. Byly zahájeny studie léčebných strategií na lidech, které dávají 

alespoň naději, že se snad časem nalezne nějaké to východisko. 

Do té doby je však podstatné předejít nebo zmírnit komplikace, které s sebou 

DMD nese. Léčba je tedy zaměřená na prevenci a řešení jak primárních tak 

sekundárních projevů jdoucích ruku v ruce s progresí toho onemocnění. Toto 

onemocnění zasahuje a ovlivňuje všechny systémy, z nichž je naše tělo stvořeno, a 

proto je potřeba mít komplexní víceooborový přístup k těmto pacientům. 

Komplexní péče zahrnuje všechny oblasti zdravotnictví: rehabilitace, respirační 

péče, ortopedie, péče o kardiovaskulární systém, gastroenterologie a výživa, nesmíme 

vynechat chirurgii a ambulantní péči. Důležitou součástí je samozřejmě i 

farmakologická a psychosociální péče. Všechny tyto oblasti musíme zahrnout do 

léčebného postupu u těchto pacientů, a proto ani respirační fyzioterapie nesmí být brána 

zvlášt, ale jako součást komplexní terapie. 

Tato práce se zaměřuje na souhrn informací, týkajících se fyzioterapie 

respiračního systému u DMD. Dýchací systém je u tohoto onemocnění jedním z 

nejohroženějších systémů a je s ním spojeno mnoho komplikací, které zhoršují kvalitu 

života. Prevence těchto komplikací a jejich včasné řešení je cílem terapie respiračního 

systému. U DMD pacientů se rizika dýchacího systému zvyšují s progresí toho 

onemocnění a dochází ke zhoršení zdravotního stavu v důsledku ztráty síly dýchacích 

svalů. Právě souvislost svalů a postury s dýcháním je klíčovým bodem vedoucím 

k správné volbě technik respirační fyzioterapie. Selhání respiračních funkcí je jedním 

z nejčastějších důsledků umrtí pacienta. Správnou a kvalitní péčí o respirační systém se 
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snažíme dosáhnout zlepšení funkčnosti, zdraví a délky života a společně s celkovou péčí 

se mohou dnes diagnostikované děti dožít čtvrté dekády věku. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Charakteristika myopatie 
 

Myopatie jsou diagnostickovány jako široká škála nervosvalových onemocnění. 

Jejich společnou příčinou a souvisejícím znakem je primární myogenní léze, a proto 

jsou nazývány myopatiemi. Nejdůležitějším společným bodem je především snížení 

svalové síly. U jednotlivých svalových onemocnění mohou být postiženy různé svalové 

skupiny, ale klinický obraz bývá podobný. Takto postižení jedinci mají většinou 

výrazněji oslabené proximální svalstvo s převahou na dolních končetinách. U většiny 

svalových onemocnění je přítomen tzv. myopatický syndrom, který je následkem 

svalové slabosti v oblasti pánevního pletence, stehen a břišních svalů. Dochází 

k anteverzi pánve a zvýšení bederní lordózy. Oslabením musculus (m.) quadriceps 

femoris a extenzorové skupiny kyčelního kloubu vzniká tzv. Gowersovo znamení 

(neboli myopatický šplh), kdy si pacienti při zvedání ze dřepu musí pomoci horními 

končetinami, kterými se odtlačují od stehen a takto „vyšplhájí“ do vzpřímené polohy. 

M.gluteus medius je hlavním laterálním stabilizátorem pánve a je dalším svalem, který 

oslabuje. Při stoji na jedné dolní končetině oslabením právě m.gluteus medius dochází 

k poklesu pánve na straně švihové dolní končetiny. Toto oslabení má v klinickém 

obraze za následek pozitivní Trendelenburgovo znamení a typickou myopatickou 

kolébavou chůzi, která je také označována jako „kachní chůze“. (Kolář at al., 2009) 

Může se rozvinout kyfoskolióza páteře, která se zvětšuje nejen věkem, ale i ztrátou 

schopnosti stoje a chůze. U pacientů s touto diagnózou se v důsledku kontraktury 

lýtkových svalů na noze nejčastěji vytvářejí deformity typu pes equinus nebo pes 

excavatus s kladívkovou deformitou prstů. Zjišťuje se snížení šlachově-svalových 

reflexů a také snížení až vyhasnutí idiomuskulární dráždivosti. Poruchy čití nejsou 

přítomny, ale je přítomna zvýšená hladina svalových enzymů v séru. 

Mezi myopatie patří svalové dystrofie. Svalové dystrofie jsou geneticky podmíněná 

svalová onemocnění s primárním postižením tkáně kosterního svalstva na podkladě 

vrozené poruchy svalového metabolismu. (Kolář at al., 2009, s. 326) 

Na rozdíl od poškození mozku a míchy je při progresivní svalové dystrofii 

postižené svalstvo. Tato forma postižení je geneticky podmíněná. Odbourávání svalové 

tkáně podmiňuje funkční výpadky. Narůstající pohybová omezenost vede většinou u 

těchto jedinců k závislosti na vozíku. (Vítková, 2004, s. 174). 
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Jde o geneticky podmíněné myopatie charakterizované progredující svalovou 

slabostí.  (Bednařík, 2001, s. 123) 

Mezi nejčastější zástupce svalových dystrofií řadíme Duchenneovu svalovou 

dystrofii a Beckerovu svalovou dystrofii. Duchenneova svalová dystrofie patří mezi 

nejčastější geneticky podmíněné letální choroby. Poprvé byla popsána francouzským 

neurologem Guillaume Duchennem v roce 1868 avšak její biochemický a genetický 

podklad byl poznán prakticky o sto let později. Dle Mortiera (Vítková, 1999) probíhá 

ztráta motorických funkcí u nervosvalových onemocnění (myopatiích) v 11 

charakteristických stadiích (tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1 

Stadia Popis funkčních omezení při myopatii 

1. 
Lehká svalová slabost, zvláště v oblasti pánve a pasu, časté zakopávání a pády, 

neschopnost skákat, problémy s koordinací. 

2. Zřetelná lordóza, batolivá chůze, běh a chůze do schodů ještě možné. 

3. 
Chůze do schodů s oporou o zábradlí, zvláštní druh vstávání šplhavým 

způsobem. 

4. Schopnost chůze a běhu značně omezená, pomalá chůze do schodů s dopomocí. 

5. 
Chůze ještě možná, nastává však rychle únava. Chůze do schodů již není 

možná. 

6. Chůze s lehkou dopomocí, vstávání ze země i ze židle rovněž s dopomocí. 

7. Chůze je možná jen na kratší vzdálenosti a s dopomocí. 

8. 
Chůze již není možná, závislost na vozíku. Vozíkem pacient sám může 

pohybovat, schopen sebeobsluhy a vzpřímeného sedu. 

9. 
Neschopnost sebeobsluhy, pacient může sedět, ale není schopen se posadit z 

polohy na zádech. 

10. 
Postižený může sedět vzpříma, nezvládá však ani minimální sebeobsluhu, hlas 

je tišší. 

11. 
Sed není možný, pacient upoután na lůžko, zcela závislý na pomoci druhých. 

Má problémy s dýcháním a řečí. 
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4.2 Vymezení pojmu Duchennova svalová dystrofie 
 

Duchennova svalová dystrofie je onemocnění vázané na X chromozom, které 

postihuje přibližně 1 z 3600 – 6000 živě narozených chlapců. Diagnóza je většinou 

potvrzená již v 5 letech věku, kdy se jejich fyzické schopnosti již značně odlišují od 

vrstevníků. Zhoršování svalové síly graduje bez léčby a do 13 let věku chlapci potřebují 

invalidní vozík. Objevují se i respirační, ortopedické a srdeční potíže, bez léčby je 

průměrný věk úmrtí přibližně 19 let. Může být přítomna i neprogresivní kognitivní 

dysfunkce. 

DMD nastává v důsledku mutací (hlavně delecí) dystrofinového genu. Mutace 

vedou k chybění nebo vadě v proteinu dystrofinu, jehož následkem je progresivní 

degenerace svalů, kdy dochází ke ztrátě schopnosti samostatné chůze do 13 let. 

Variabilita fenotypu souvisí zejména s typem mutace a jejím dopadem na tvorbu 

dystrofinu. Intermediární svalová dystrofie a Beckerova svalová dystrofie, jsou 

mírnější, alelické formy onemocnění, které vedou ke ztrátě schopnosti chůze mezi 13. a 

16. rokem věku, respektive po 16. roce. (Katharine Bushby at al., 2009)  

Kortikosteroidy, které prodlužují období schopnosti samostatné chůze, stírají přesné 

hranice mezi těmito onemocněními. Je nicméně důležité vědět, že tyto fenotypy existují, 

a pokud nemoc postupuje mírněji, než se očekává pro DMD, je na místě provést 

vyšetření na tyto alternativní formy. Přibližně 10 % přenašeček vykazuje některé 

projevy nemoci, které mohou zahrnovat i jen výhradně postižení kognitivní a/nebo 

srdeční funkce. Ačkoliv porucha je obvykle mnohem mírnější u postižených dívek než u 

chlapců, jsou i případy, kdy je závažnost onemocnění podobná, jako u postižených 

chlapců, především pokud se jedná o ženy s Turnerovým syndromem. S výjimkou 

několika případů spojených s chromozomálním přeskupením se přepokládá, že většina 

dívek je postižena v důsledku nerovnoměrné inaktivace chromozomu X. 

Molekulární podstata DMD je známa více než 20 let. Ačkoliv specifická léčba 

DMD ještě nedospěla do klinické fáze, přirozený průběh nemoci lze změnit zacílením 

intervencí na známé projevy a komplikace. Diagnózu lze stanovit promptně, rodině a 

dítěti může být poskytnuta potřebná podpora, a jednici s DMD mohou plně rozvinout 

svůj potenciál, co se týče vzdělání a zaměstnání. Kortikosteroidy, respirační, srdeční, 

ortopedickou, rehabilitační léčbou atd. lze dosáhnout poměrně významných úspěchů 

vedoucích k prodloužení a k zvýšení kvality života. (Katharine Bushby at al., 2009) 
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4.2.1 Funkce dystrofinu 

Svalové dystrofie jsou primární vrozené (dědičné) myopatie, kde dochází 

k degeneraci a zániku svalových vláken, tyto vlákna nejsou schopná dokonale 

regenerovat, takže dochází k progresivnímu průběhu toho onemocnění. (E. Nečas at al., 

2009) 

Dystrofin slouží v membráně svalové buňky jako odolný element, který chrání 

před porušením mechanickými silami a to jak při excentrické tak koncentrické 

kontrakci. Dystrofin je umístěn jak v sarkolemně a v mezibuněčné hmotě bazální 

membrány, která obklopuje svalové vlákno, tak v kontraktilním aparátu svalové buňky. 

Pokud dystrofin chybí nebo je ho nedostatek, pak jsou svalové buňky více náchylné 

k poškození nadměrnými mechanickými silami. Poškození svalu se projevuje s určitým 

spožděním bolestí a sníženou silou. Hladina svalové kreatinkinázy se může zvýšit a 

dochází k nekróze svalových vláken. Nekróza může být částečně kompenzována 

regenerací ze satelitních buněk. 

DMD se projevuje zánikem svalových buněk, jejich částečnou regenerací a 

postupnou přeměnou ve vazivo a tuk. Objem se může u některých svalů zvětšit, ale 

vždy dojde k jejich oslabení. Vysvětlením pro zánik svalových buněk je primární 

porušení buněčné membrány, při kterém dochází k průniku Ca
2+

 a komplementu 

z extracelulární tekutiny do myocytu. Aktivace proteáz a vznik lytického komplexu 

komplementu způsobí nekrózu. Nekrotická vlákna jsou odstraňována makrofágy. (E. 

Nečas at al., 2009, s. 728) 

4.3 Komplikace související s DMD 
.  

DMD kromě postižení motorických funkcí způsobuje rozvoj dalších přidružených 

onemocnění a komplikací. Jedinec, který je upoutaný na vozík, je ohrožen rozvojem 

skoliózy, která se vyskytuje u 75 – 90 % nechodících pacientů s DMD. Skolióza 

představuje nebezpečí především tím, že způsobuje deformity hrudního koše s 

následným snižováním funkční kapacity plic a rozvojem respirační insuficience 

(dechové nedostatečnosti). (Huttová, 2008, s. 9). 

Mezi další komplikace sdružené s onemocněním DMD patří postižení srdečního 

svalu. Kardiální postižení se začíná rozvíjet v první dekádě v době manifestního 

postižení kosterního svalstva, přičemž EKG změny jsou patrné od raného dětského 

věku. (Bednařík, 2001, s. 129). V průběhu druhé dekády se kardiální postižení 
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zvýrazňuje. Kardiomyopatii můžeme diagnostikovat u všech pacientů ve věku18 a více, 

přičemž její incidence roste s délkou trvání choroby. 

4.4 Vliv posturálního systému na dýchání 
 

Pohybovou osu dýchání tvoří pánev – páteř – hlava. (Smolíková, 2011) Dýchací 

pohyby slouží k ventilaci plic a současně mají vliv na posturální funkci a držení těla. 

Celkové držení těla, jeho pohyby a konfigurace hrudníku úzce souvisí s koaktivací 

většiny svalů trupu na dýchacích pohybech. Dýchací pohyby sledujeme ve třech 

trupových částech a to dolní – břišní, které sahá od bránice po pánevní dno, střední – 

dolní hrudní, které se nachází mezi bránicí a 5. hrudním obratlem a horní – horní 

hrudní, od 5. hrudního obratle až k dolní krční páteři. 

Mechanika pohybů hrudníku je dána jeho stavbou a tvarem žeber. Osa rotace žeber 

určuje odlišný pohyb dolních a horních žeber při dýchacích pohybech. Pohyb do stran je 

patrný u dolních žeber, zatímco horní žebra se pohybují horizontálně. Pro dolní žebra 

platí, že osa otáčení je nasměrována více do sagitály, z čehož vyplývá, že pohyb žeber je 

více do stran – zvětšuje příčný průřez hrudníku a dolní hrudní aperturu. Naopak horní žebra 

mají osu svých kloubů nasměrovanou více k frontální rovině. Proto pohyb žeber zvětšuje 

spíše anteroposteriorní průměr hrudníku a žebra se pohybují více dopředu. (De Troyer, 

2005)  

Hrudník se při inspiriu rozšiřuje všemi směry a to jak laterolaterálním, 

anterioposteriorní, tak kraniokaudálním. Existují dva funkční mechanismy, které tvoří 

kombinaci těchto pohybů hrudníků: sternokostální a kostodiafragmatický. 

Sternokostální mechanismus je pohyb horních žeber a kosti hrudní ve směru 

anterioposteriorním a kostodiafragmatický mechanismus je tvořen pohybem dolních 

žeber a bránice ve směru příčném a svislém. Dýchací pohyby jsou tvořeny inspiriem a 

exspiriem, které se pravidelně střídají a jsou odděleny preinspirační a preexspirační 

pauzou. Výdech má inhibiční vliv na svalovou aktivitu posturálně-lokomočního 

systému, zatímco nádech má vliv excitační a je využit pro facilitaci pohybové aktivity. 

(Kolář at al., 2009) 

Dýchací svaly se dělí podle funkčně – anatomického hlediska na svaly inspirační a 

exspirační. Nejdůležitějším inspiračním svalem je bránice, na které závisí 2/3 výměny 

vzduchu v plicích, dalšími svaly jsou musculi (mm.) intercostales externi a mm. levator 

costarum, pomocnými svaly jsou mm.scaleni, m. sternocleidomastoideus, 
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mm.pectorales, m. serratus anterior, m. serratus posterior superior, m. latissimus dorsi, 

m. iliocostalis, m. erector spinae atd. 

Mezi primární expirační svaly patří mm. intercostales interni a m. sternocostalis. 

Pomocnými svaly jsou bříšní svaly, m. quadratus lumborum a svaly pánevního dna, 

svaly zádové – m.iliocostalis, m. erector spinae a m. seratus posterior inferior. (Naňka, 

2009) 

Z tohoto lze usoudit, že na dýchání se podílí mnoho svalů hrudníku, pánevního dna, 

zad, šíje, které mají vliv na respirační systém. Inspirační i exspirační svaly působí 

v průběhu dechových fází ve vzájemné koaktivaci a spolupráci. Například svaly 

pánevního dna regulují tlak v dutině břišní a současně mají vliv na proměnlivou 

konfiguraci páteře v průběhu dýchání. Držení těla a pohyb hrudníku a páteře ovlivňují 

dýchací pohyby. Svaly respiračního systému nemají pouze jeden účel, nazýváme je i 

posturálními svaly, protože plní i posturální funkci, mění konfiguraci pohybových 

segmentů při dýchání a ovlivňují tak držení těla. Stabilizace osového orgánu velmi úzce 

souvisí s charakterem dýchání. Kineziologie dýchání se v souvislosti s 

kardiorespiračním onemocněním zabývá hodnocením dýchacích pohybů ve vztahu k 

hodnotám funkce plic. Celý dechový cyklus je ovlivněn hluboko uloženými svaly tzv. 

hluboký stabilizační systém páteře, který zahrnuje svalstvo flexorů, hluboký svalový 

systém páteře, svalstvo pnevního dna, břišní muskulaturu a především bránici v její 

posturální funkci. (Smolíková, Máček, 2010) 

Pánev a páteř tvoří funkční pohybovou jednotku. Pánev výrazně ovlivňuje funkci 

bránice díky morfologicky danému konfiguračnímu typu a svému posunu ve vztahu 

k páteři. Flexor kyčle m. iliopsaos a další svaly kyčelního kloubu udržují vyváženou 

dynamickou stabilitu s břišními svaly a svaly pánve a pánevního dna a mají vliv na 

zakřivení bederní páteře. Následně pak pohyblivost bederní páteře vpřed a vzad 

zajišťuje pohyb hrudní páteře a trupu a zároveň ovlivňuje jednotlivé fáze dýchání. 

Nejméně pohyblivá část celé páteře je hrudní páteř, která svou minimální 

pohyblivostí tvoří nejstabilnější úsek. Hrudník chrání vitální orgány a je současně 

spojen s dechovou funkcí. Snížená pohyblivost hrudníku, následně jeho pohyb jako 

celek – en block, rigidní a těžko pohyblivý hrudník se stává hlavní překážkou volného 

dýchání. Omezení pohybu hrudníku v důsledku patologických změn dýchacích svalů se 

vyznačuje poklesem jejich aktivity a ztrátou elasticity plicní tkáně. Vytváří se obraz 

funkční motorické poruchy dýchání. 
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Krční páteř stejně jako hrudní a bederní může negativně ovlivnit dýchání. Bolestivé 

body vztahující se k dýchání jsou nejcitlivější právě v této oblasti. Krční páteř je složena 

z mohutné svalové hmoty šíje a krku, omezená pohyblivost, ztráta rotační složky 

pohybu a neergonomické zakřivení páteře negativně ovlivňuje funkci bránice a tím 

celého dechového cyklu. (Kolář at al, 2009, s. 251) 

4.4.1 Bránice 

 

Bránice se zapojuje jako dýchací sval a výrazně se účastní posturální aktivity. 

Pro respirační fyzioterapii je důležitý vztah mezi její posturální aktivitou a ukazateli 

plicních funkcí (např. dynamické plicní objemy, ukazatele průchodnosti dýchacích cest 

a klidová vitální kapacita). Dýchání je hlavní funkcí bránice, na jejím pohybu závisí 

75% změny nitrohrudního prostoru při klidném dýchání a ventiluje 2/3 vitální kapacity 

plic. Bránice je příčně pruhovaný sval a její funkce je závislá na kontrakci těchto 

svalových vláken. Mechanika dýchání je odvozena od prostorového uspořádání bránice, 

kdy kontrakce diafragmatických svalových vláken vyvolávají zvětšení objemu a 

podtlaku v dutině hrudní.  

Svalová kontrakce bránice při nádechu snižuje intrathorakální tlak a zvyšuje tlak 

intraabdominální. Za fyziologického dýchání se bránice zpočátku oplošťuje, kdy punktum 

fixum je v oblasti žeber. Centrum tendineum klesá, dokud není zastaveno nitrobřišním 

tlakem. Punktem fixem se pak stává střední část bránice a žebra jsou díky anatomickým a 

biomechanickým zákonitostem roztahována do stran. (Kapandji, 1998) 

U člověka se rozšiřuje více dolní část hrudníku v příčné rovině než v rovině 

předozadní. Je to na základě anatomického podkladu spojení žeber s hrudníkem a také 

z důvodu větší plochy kostální části bránice upínající se na strany hrudníku v porovnání s 

úponem ventrálním – sternálním. (De Troyer, 1997) 

Bránici je třeba brát v úvahu i jako sval v její roli posturální. Bránice se aktivuje 

před pohybem horní končetiny současně se zvýšením transdiaphragmatického tlaku. 

Elektromyograficky bylo rovněž potvrzeno, že EMG záznam bránice je modulován jak 

dechem (fázicky), tak během výdechu (tonicky) i s fázickou modulací, která souhlasí s 

pohybem HK. Kontrakci bránice následuje aktivita svalů pánevního dna a břišní stěny a 

udržuje se zvýšený intraabdominální tlak. Ten stabilizuje trup, jehož složky vytváří 

pevné zázemí, resp. zpevnění proximálních úponů pro stah svalů končetin. Průměrná 

odchylka průmětu těžiště do opěrné báze těla je u pacientů s vertebrogenními obtížemi 
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větší, než u probandů bez bolesti a to zejména v antero-posteriorním směru. Někteří 

autoři (Smith, 2005) naopak uvádí, že k těmto změnám docházet díky schopnosti 

motorické kompenzace nemusí. Posturální stabilizace je přítomna během většiny 

pohybů, při dýchání i v zádržení dechu. Proto velmi záleží na její kvalitě, tedy 

schopnosti motorických funkcí toto zajištění trupu během pohybu využívat při pohybu 

či manipulaci. Pokud je zmíněná schopnost porušena, je pouze otázkou času, kdy se 

manifestuje bolestí až strukturální změnou páteřních struktur. (Rychnovský, 2010) 

Bránice je součástí ochranných dějů, které jsou odvozeny od prostého dýchání, a 

tím jsou kašel a kýchání. Reflexně podmíněný kašel a kýchání vyvolávají explozivní 

stah dýchacích svalů při podráždění dýchacích cest. Podráždění horních cest dýchacích 

vyvolá kýchání a podráždění dolních cest dýchacích kašel, v obou případech dojde 

k prudkému vypuzení vzduchu ven z plic po náhlém otevření glotis. 

Aktivita bránice je spojena s každým pohybem těla a končetin, její posturální 

respektive stabilizační funkce ovlivňuje funkci dýchacích svalů a tudíž i parametry 

plicních funkcí. (Kolář at al, 2009, s. 251) 

4.5 Funkční vyšetření plic 
 

Na vzniku a vývoji abnormálních funkčních plicních nálezů se podílí mnoho 

onemocnění, mezi něž řadíme chronická nervosvalová onemocnění a mnoho dalších. Ke 

zjištění stavu respiračního systému používáme funkční vyšetření plic. Je to soubor 

metod, které posuzují funkční stav respiračního systému nejen jako celku, ale také jeho 

jednotlivých částí – plíce, dýchací cesty, hrudník a dýchací svaly. Dělíme je na měření 

plicních objemů, průchodnosti dýchacích cest, plicní pružnosti, difuzní plicní kapacity a 

funkce dýchacího svalstva. Postižení pohybového aparátu ovlivňuje funkční stav 

respiračního systému a tím i kvalitu života pacienta. Důležitou roli hraje interakce mezi 

samotnou dechovou funkcí a stavem pohybového aparátu. Funkční vyšetření plic je 

nedílnou součástí komplexního hodnocení kvality života pacientů s poruchou funkce 

pohybového aparátu společně s fyziotrapeutickými postupy. (Zapletal, 2009) 

Jednou z metod vyšetření funkce plic je měření statických a dynamických objemů plic. 

Statické plicní objemy jsou měřeny v celotělovém pletysmografu a dynamické plicní 

objemy se získávají v průběhu maximálního usilovného výdechu. U statických plicních 

objemů není, na rozdíl od dynamických plicních objemů, sledován vztah k času. 

Výsledky měření slouží především k posouzení objemových parametrů – velikost plic, 



Bakalářská práce                                  Respirační fyzioterapie-součást komplexní léčby nemocných DMD 

22 
 

mobilizovatelné kapacity a hyperinflace plic. Další z metod je měření průchodnosti 

dýchacích cest, která se měří v průběhu maximálního usilovného výdechu pomocí 

křivky průtok – objem a v průběhu klidového, mírně urychleného dýchání pomocí 

celotělové pletysmografie. Dále se měří bronchiální reaktivita, kdy se po klidovém 

spirometrickém vyšetření podávají inhalační cestou bronchodilatační nebo 

bronchokonstrikční přípravky a po zopakování vyšetření se posuzuje pozitivita testu. 

Plicní pružnost se měří po zavedení balónkové sondy do dolní třetiny jícnu a vypočítá 

se statická plicní compliance a hodnoty retrakčních tlaků plic. Plicní poddajnost 

vyjadřuje poměr změny transpulmonálního tlaku ke změně objemu plic a elastický 

odpor plic vyjadřuje velikost negativního tlaku v pleurální štěrbině, který působí na 

plíce při daném objemu za klidových podmínek. Difuzní kapacita plic je měřena 

metodou jednoho vdechu pomocí směsi nízkých koncentrací helia a oxidu uhelnatého. 

Pro hodnocení funkce plic se používá soubor parametrů, které jsou přesně definované. 

(Fišerová at al., 2004)  

4.6 Změny mechaniky dýchání a respirační insuficience 
 

DMD je provázeno změnou mechaniky dýchání. Činnost dýchacích svalů, hrudního 

koše a poddajnost plic vytvářejí tlakové gradienty v dýchacím systému, jejichž 

výsledkem je plicní ventilace. Plicní ventilace je tedy závislá na činnosti dýchacích 

svalů, které vytvářejí tlakové gradienty mezi alveoly, dýchacími cestami a okolním 

vzduchem. Nečas (2009) tvrdí, že svalová slabost u DMD znemožňuje dostatečnou 

plicní ventilaci, která vede k respirační insuficienci II. typu a je příčinou smrti u těchto 

pacientů (v 90%). 

Z hodnot krevních plynů v arteriální krvi zjišťujeme respirační isuficienci. Snížení 

paO2, čili hypoxémie je charakteristická pro I. typ respirační isuficience, kdy může 

docházet i ke snížení paCO2, čili hypokapnie. Zatímco respirační insuficience II. typu se 

vyznačuje hypoxemií a současně hyperkapnií. Snížení paO2 je provázeno snížením 

saturace hemoglobinu kyslíkem a je tedy také znakem respirační insuficience. CO2 je 

zdrojem dýchacích svalů a je z organismu odstraňován pomocí alveolární ventilace. Při 

zvýšené činnosti těchto svalů, která je potřebná pro udržení plicní ventilace, dochází ke 

zvýšení množství CO2 a zároveň se zvyšuje potřebná velikost alveolární ventilace. Ke 

zvýšení alveolární ventilace je potřeba opět zvýšení práce dýchacích svalů, které opět 

vyvolá zvýšené množství CO2. Dochází tak ke vzniku hyperkapnie. Společně 
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s hyperkapníí dochází ke zvýšení spotřeby O2 respiračními svaly a postupně k takzvané 

„únavě dýchacích svalů“. (Kelner at al., 2001) 

Od činnosti dýchacích svalů, jejichž tlak překonává statické a dynamické odpory 

plic, a od množství ventilovaného plynu se odvíjí dechová práce. V tomto případě je 

dechová práce výsledkem svalové práce inspiračních svalů a lze ji tím pádem hodnotit 

také množstvím kyslíku spotřebovaným dýchacími svaly na zjištění plicní ventilace. 

Změny mechanických vlastnotí plic a hrudníku mají za následek větší tlakové 

změny k zajištění plicní ventilace a zvýšeně stimuluje mechanoreceptory, které jsou 

uložené v plicním parenchymu a ve stěně hrudníku. Mechanoreceptory reakcí na změnu 

napětí, ovlivňují velikost dechových objemů, celkovou kapacitu plic a nepřímo i 

tepovou frekvenci. (Nečas at al., 2009) 

Dýchací svaly musí překonávat určité statické a dynamické odpory, aby bylo 

dosaženo optimální alveolární ventilace. Statické odpory jsou výsledkem napětí 

v plicním parenchymu a v anatomických strukturách hrudního koše a působí během 

proudění vzduchu dýchacími cestami a v době inspirační a exspirační pauzy. 

V závislosti na fázi dechového cyklu se mění napětí v plicích a v hrudním koši. 

Elasticita hrudního koše a plic se vyrovná na konci klidového expiria a dýchací svaly 

nevykonávají žádnou práci, zatímco při nádechu se musí překonat stažlivost plic, kde 

nejprve pomáhá hrudní koš elastickou rozpínavostí a poté se aktivně zapojují inspirační 

dýchací svaly. Poddajnost plic se samozřejmě při nádechu snižuje a určuje takzvanou 

horní mez inspiria. Právě změna pohyblivosti žeber společně s dalšími znaky svalové 

slabosti ovlivňuje mechanické vlastnosti hrudního koše. 

Dynamické odpory jsou odpory, které vznikají prouděním vzduchu dýchacími 

cestami a při změnách hrudního koše a plicního objemu. Během jednoho dechového 

cyklu dochází k dosažení objemových změn v respiračním systému díky svalové práci, 

která vytváří tlakové rozdíly. Zvětšením statických odporů dochází ke zvýšení práce 

inspiračních svalů při zachování konstatního dechového objemu. Zvětšení dynamických 

odporů také zvyšuje dechovou práci společně se sníženou poddajností respiračního 

systému a omezuje pacienta ve schopnosti především fyzické aktivity. (Nečas at al, 

2009, s. 299) 
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4.7 Respirační systém u DMD 
 

V důsledku imobility dochází k opakovaným respiračním infekcím a poklesu 

vitální kapacity plic. Proces poklesu vitální kapacity plic se může projevovat postupně, 

ze začátku především ve spánku. Z počátečních příznaků to jsou poruchy spánku, 

zvýšená únavnost, denní spavost, ranní bolesti hlavy a nevolnosti. Později se objevují 

obtíže s vykašláváním hlenu a komplikovaný průběh infekcí horních a dolních cest 

dýchacích. U pacientů s DMD dochází k postupné ztrátě síly dýchacích svalů, v jejichž 

důsledku dochází ke shoršování zdravotního stavu a nárůstu rizik respiračních obtíží. 

Komplikace tohoto systému zahrnují neefektivní kašel, noční hypoventilaci, 

nepravidelné noční dýchání a úplné selhání respiračního systému v denní dobu. 

4.7.1 Kašel 

 

Kašel je obranný dýchací reflex, který pomáhá odstranit sekrety z plic a vytváří 

tak průchodnost dýchacích cest. (Smolíková, Máček, 2010) Tyto sekrety působí jako 

ochranná vrstva pokrývající průdušky a průdušinky. Zachycuje částice životního 

prostředí, jako jsou bakterie a viry, které vnikají do plic během nádechu. Řasy 

vystupující z bronchiálních epiteliálních buněk přesouvají tuto ochrannou vrstvu co 

nejvíce proximálně. Kašel zvyšuje funkci řasinek posunem těchto sekretů a konečným 

vykašláváním nebo polknutím tohoto sputa. 

Kašel se skládá ze tří částí: inspirační fáze, fáze kontrakce a exspirační fáze. 

Během inspirační fáze, pacient nadechuje, obvykle na 60% až 90% z celkové plicní 

kapacity. V kontrakční fázi se pacientova glotis zavře a výdechové svaly se začnou 

kontrahovat. Tato fáze trvá pouze 0,2 sekundy. Nicméně během této doby je dosaženo 

zvýšení nitrohrudního tlaku. Při závěrečné expirační fázi kašle se otevře glotis a dochází 

k náhlému a rychlému výdechu vzduchu. Během této fáze jsou generovány velké střižné 

síly a dochází ke štěpení sekretu na malé částice. V této fázi výdechu dosahuje rychlost 

až 12 m / s a výkon od 360 do 1000 l / min odpovídající normánímu kašli. (Miske at al., 

2004) 

Ke zvýšení sekrece dýchacích cest vede mnoho možností. V pediatrii patří mezi 

dvě nejběžnější onemocnění, kde se objevuje zvýšená sekrece dýchacích cest, zápal plic 

a astma. Tyto nemoci jsou spojeny se zvýšením zánětu dýchacích cest a výsledným 

zvýšením objemu sekrece. Jednou z funkcí kašle v těchto situacích je odstranit toto 
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zvýšené množství hlenu. Pokud zvýšená sekrece není odstraněna, může dojít ke zvýšení 

množství hlenu a změně jeho konsistence, což vede k rozvoji atelektázi nebo zápalu plic 

s následnou nerovnováhou mezi ventilací - perfuzí a tím k hypoxii. Pokračuje-li tento 

stav v nezmenšené míře a / nebo schopnost kašle odstranit tento materiál je 

nedostatečná, může následovat respirační selhání. Pokud je některá z fází kašle 

nedostatečná, může se rozvíjet začarovaný kruh, což vede ke zhoršení klinického stavu. 

(Pryor, 1999) 

U DMD je sekrece v plicích normální v množství a kvalitě. Nicméně ke snižení 

účinnosti kašle může vést několik faktorů. Neuromuskulární slabost postihuje jak 

inspirační tak exspirační fázi kašle. Každý druh glotické dysfunkce zabraňuje 

vybudování adekvátního nitrohrudního tlaku, což se projevuje především v druhé fázi 

kašle. Inspirační svalová slabost zabraňuje pacientovi zhluboka se nadechnout a tím 

zmenšuje objem vzduchu, který je výdechnutý v průběhu výdechové fáze kašle. Bránice 

je hlavní sval inspirační a její slabost výrazně ovlivňuje schopnost pacienta dosáhnout 

dostatečného plicního objemu potřebného pro efektivní kašel. Kromě toho je u DMD 

patrné snížení poddajnosti hrudní stěny a zvýšení její tuhosti, což má za následek 

snižení rozsahu pohybů hrudní stěny a další omezení inspirační kapacity potřebné pro 

efektivní kašel. Každá dysfunkce na úrovni glotis může zabránit generaci vhodných 

nitrohrudních tlaků potřebných pro vyvinutí dostatečné střižné síly, která je nutná pro 

vykašlávání sekrece z dýchacích cest. (Oberwaldner, 2000) 

Ačkoli většina pacientů s DMD mají uspokojivé funkce glotis, jiné druhy 

neuromuskulární slabosti, jako je spinální svalová atrofie typu 1 (Werdnig-Hoffman 

choroba) nebo amyotrofická laterální skleróza, zahrnující bulbární dysfunkci vede k 

selhání hlasivek, které by během druhé složky kašle měly být uzavřené. Pokud tomu tak 

není, nedochází k dosažení adekvátních tlaků a účinnost kašle je snížena. 

Přesto, že jsou slabeny inspirační i exspirační svaly u DMD, mají expirační 

svaly větší vliv a dopad na kvalitu kašle. Výdechová fáze kompromituje s tím, jak je 

pacient schopen generovat dostatek síly na správné vyloučení sekretu do vzduchu. Toto 

omezení se dále zhoršuje s několika souvisejícími faktory, které ohrožují inspirační fázi. 

Pokles poddajnosti hrudní stěny má přímý vliv na pohyb hrudní stěny při 

inspiriu i expiriu. Jak již bylo zmíněno, tento nárůst rigidity hrudní stěny omezuje 

snadný nádech stejně tak i výdech během kašle. Vzhledem k tomu, že hrudní stěna 

nebyla plně rozvinuta na začátku exspirační fáze, nebyly ani expirační svaly řádně 
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protažené a nedosáhly tak optimální mechanické protažlivosti, tudíž ani jejich kontrakce 

nedosáhla maximalní hodnoty. Plíce samotné nebyly plně nafouknuté, aby umožňovaly 

maximální pasivní elastický zpětný tlak při výdechu. Tyto faktory dále omezují 

účinnost dýchacích svalů. Výsledkem toho, že plíce nejsou plně nafouknuty na začátku, 

a tudíž dýchací cesty nejsou maximálně dilatované, se jejich průřez snižuje a naopak se 

zvyšuje rezistence dýchacích cest během výdechu, což vede k dalšímu omezení průtoků. 

(Boitano, 2006) 

Skolióza (častá u DMD) je také jedním z faktorů, který snižuje účinnost kašle. U 

pacientů s DMD se začne vyvíjet skolióza, postupně přestávají chodit a jsou upoutáni na 

invalidní vozík. Obvykle k tomu dochází v druhé dekádě života. Skolióza má mnoho 

negativních dopadů na dýchání zahrnující diskomfort, zhoršení dýchání v závislost na 

mechanicky nevýhodném umístění inspiračních a exspiračních svalů, další zhoršení 

poddajnosti hrudní stěny a fyzické narušení průdušek vedoucí ke snížení průtoku 

vzduchu. Tyto faktory mohou snadno ovlivnit kvalitu kašle pacienta. Počínaje 

zmenšením plicních objemů v důsledku oslabení inspiračních svalů, potenciální ztrátou 

vhodných nitrohrudních tlaků počínající glotickou dysfunkcí, neadekvátní expirací 

způsobenou oslabením expiračních svalů, zvýšenou tuhostí hrudní stěny a obstrukcí 

dýchacích cest způsobenou skoliózou, se kašel u DMD stává neúčinným pro udržení 

řádné hygieny dýchacích cest. (De Troyer, 2004)) 

Existují různé způsoby měření efektivitivity kašle, které umožňují ošetřujícímu 

lékaři stanovit období, kdy je potřeba zásáhnout a pomoct pacientovi při kašlání. 

Funkční plicní vyšetření by měly být prováděny na stejném podkladě u všech pacientů s 

DMD. Spirometrie u DMD se dělá na základě obecně předvídaného průběhu, kdy se 

hodnoty mění se zvyšujícím se věkem pacienta, které vyžaduje trvalé používání vozíku 

a dochází k postupnému zhoršování v průběhu času v závislosti na progresy svalové 

slabosti. Ačkoliv absolutní hodnota pacientovi usilovné vitální kapacity (FVC) přímo 

nekoreluje s kvalitou pacientova kašle, stupeň restriktivní plicní choroby současně 

udává dobrou představu o pacientově plicní rezervě. To pomáhá určit, kdy je nutné 

manuální asistované odkašlávání nebo jakákoliv respirační podpora nebo přinejmenším 

vyžaduje další hodnocení. Například FVC<40% až 50% nebo <1 l jsou spojeny s noční 

hypoventilací a potřebou neinvazivní ventilace, nezávisle na klinických příznacích. 

Použití těchto podpůrných prostředků způsobuje zvýšené riziko snížení hygieny 
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dýchacích cest a snižuje potřebu zlepšit pacientův oslabený kašel. (Richard M. Kravitz, 

2009) 

Používané je též měření saturace kyslíku. Normální saturace oxyhemoglobinu 

(SaO2) ukazuje dobrou výměnu vzduchu a soulad mezi ventilací-perfuzí. Hypoxie však 

naznačuje přítomnost nedostatečné hygieny dýchacích cest a / nebo hypoventilaci se 

sekundárním odchylkou mezi ventilací a perfuzí. Zdraví pacient s nově 

diagnostikovanou denní hypoxií může vyžadovat asistovanou ventilaci, zatímco u 

pacientů s nově diagnostikovanou hypoxií, kteří jsou akutně nemocní (na virovém 

podkladě) a budou mít pravděpodobně sníženou schopnost hygieny dýchacích cest, 

bude výhodnější využití technik manuálního asistovaného odkašlávání. (Bach, 1997) 

Stejně tak měření hladiny CO2 prostřednictvím capnografie, může pomoci při 

stanovení celkové funkce respiračních svalů. Zvýšená hodnota konečného přítoku CO2 

naznačující hypoventilaci, může nastat buď z nedostatku noční ventilace s vedlejšími 

účinky ráno, nebo celkovou nedostatečnou ventilací i v bdělém stavu i ve spánku. Toto 

zvýšení hladiny CO2 výrazně zhoršuje svalovou sílu, což má vliv na pacientovu 

schopnost vyvinout adekvátní sílu potřebnou ke kašli. Obecně výbava potřebná pro 

monitorování okysličení je snadněji přístupná ve společnosti, takže SaO2 je denno 

denně více sledována. Výsledná hodnota CO2 je obvykle sledována na podkladě 

chronických stavů. Měření krevních plynů (arteriální, kapilární nebo žilní) může také 

pomoci posoudit přiměřenost výměny plynů, i když použití neinvazivních opatření je 

přednostní. (Boitano, 2006) 

Existují dva testy, které poměrně dobře určují parametry pacientova kašle a tím 

jsou: měření vrcholu průtoku kašle (CPF) a maximální exspirační tlak (MEP). CPF je 

prováděn pomocí standardního vrcholového průtokoměru s přídatnou obličejovou 

maskou na ústech. Pacient pak zakašle do masky. Kdokoliv bez výchozí abnormality by 

měl být schopen generovat CPF >360 L/minute. Pacienti s DMD, kteří mají CPF >270 

L / min mají účinný kašel. Studie prokázaly, že CPF<160 l / min je spojena se sníženou 

účinností kašle a je tedy vyžadována péče pro zlepšení účinnosti kašle. Pacienti s CPF 

mezi 160 a 270 l / min mají dostatečně účinný kašel, pokud jsou zdraví. Jak již bylo 

řečeno, u pacientů s DMD často dochází k onemocnění respiračního systému. 

Výsledkem je, že u pacientů s výchozí CPF v tomto rozsahu, bude při onemocnění 

klesat PCF <160 L / min. Proto pacienti s výchozí CPF<270 l / min potřebují techniky, 

které podpoří účinnost jejich kašle. Někteří pacienti však mohou mít potíže s 
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provedením CPF. CPF může být nahrazeno měřením MEP. MEP>60 cm H2O je spojena 

s efektivním kašlem, zatímco MEP<45 cm H2O je spojován se sníženou účinností kašle 

a je tedy potřeba využít technik manuálního asistovaného odkašlávání. 

Jakmile je rozhodnuto, že pacient s DMD nemá dostatečně účinný kašel, je 

potřeba zahrnout do léčby péči, která podpoří účinnost tohoto oslabeného kašle. 

Existuje široká škála technik, z nichž se dá vybírat, sahajících od manuálních technik 

k mechanicky pomocným manévrům. Každá z metod používá vyžadovanou kombinaci 

zlepšení insuflace plic k dosažení dostatečných plicních objemů pro efektivní kašel 

(fáze 1) ve spojení s odpovídajícími usilovnými dýchacími technikami na rozšíření 

pacientova přirozeného ač oslabeného kašle (fáze 3). V ideálním případě by pacient 

mohl být schopný (krátce) udržet svůj dech předtím, než vydechne k maximalizaci 

plicního objemu před kašlem, čímž pomáhá vytvářet dostatečné nitrohrudní tlaky (fáze 

2). (Richard M. Kravitz, 2009, s. 231) 

4.7.2 Ventilace ve spánku 

 

Spánek je hlavní fyziologická jednotka. Průměrné dítě stráví téměř polovinu 

svého života tím, že spí. Proto jsou respirační poruchy při spánku zvláště důležité v 

dětství. Ačkoli některé respirační poruchy, jako jsou spánková apnoe, se vyskytují 

pouze při spaní, prakticky všechny respirační onemocnění, včetně horní obstrukce 

dýchacích cest, centrální hypoventilace a chronické plicní choroby jsou horší během 

spánku než ve dne. 

Nám všem se dýchá lépe ve dne než při spánku. Během spánku dochází k 

poklesu minutové ventilace. U dospělých klesá minutová ventilace přibližně o 13-15% 

ve srovnání s hodnotami během bdělosti, dechová frekvence se nemění. Pokles je 

způsoben především snížením dechového objem. Naproti tomu studie kojenců, dětí a 

dospívajících ukázaly, že se dechová frekvence snižuje během spánku. Údaje o 

změnách souvisejících s dechovým objemem ve spánku dětské věkové skupiny jsou 

vzácné, ačkoli jedna studie u dospívajících potvrdila snížení dechového objemu. 

Funkční reziduální kapacita (FRC) se ve spánku snižuje a odpor horních cest dýchacích 

se zdvojnásobuje. Ventilace se sníží zejména při REM (rychlé pohyby očí) spánku. V 

průběhu REM spánku je dýchání nepravidelné s variabilní frekvencí a dechovým 

objemem a je častá centrální apnoe. REM spánek je také spojován s poklesem 

svalového tonu mezižeberních svalů a svalů horních cest dýchacích. Tím je narušeno 
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(sníženo) dýchání během spánku ve srovnání s bdělostí. To je důležité zejména u dětí, 

které spí více než dospělí a mají relativně více REM spánku. U novorozenců může 

aktivní spánek (REM) tvořit až dvě třetiny celkového času, kdy spí, ve srovnání s 20-

25% času (REM) spánku u dospělých. (Carole L. Marcus, 2001) 

Jen málo studií se zabývalo účinky restriktivních onemocnění plic vzhledem k 

ventilační svalové slabosti. U dospělých je nejvíce studována tato problematika 

z hlediska kyfoskoliózi. FVC koreluje lineárně se stupňem zakřivení páteře, proto může 

u pacientů s těžkou kyfoskoliózou vzniknout respirační selhání. Stejně jako u ostatních 

pacientů s chronickými plicními nemocemi, tak i s kyfoskoliózou se dýchá hůře ve 

spánku než ve dne. V souvislosti se snížením pohybu hrudní stěny jsou hypoventilace a 

desaturace nejhorší v REM spánku. Bránice u pacientů s kyfoskoliózou je mechanicky 

jinak zapojená a pacienti jsou proto více závislí na mezižeberních svalech a pomocných 

dýchacích svalech, které se stávají hypotonickými během REM. (Sawicka, 1987) 

U pacientů s DMD se dá poměrně dobře předvídat zvýšení slabosti s rostoucím 

věkem a pokud se neléčí, umírají obvykle buď na dechové obtíže nebo srdeční selhání 

jako dospívající nebo mladí dospělí. U pacientů, kteří přícházejí z důvodu respiračních 

selhání, dochází nejprve k hypoventilaci během spánku, a to zejména během REM 

spánku, kdy se snižuje svalový tonus. Významná desaturace v průběhu REM spánku 

může nastat u pacientů, kteří mají v bdělém stavu normální SaO2. U pacientů s DMD 

dochází k desaturaci s centrální apnoe. Kromě toho mají vysoký výskyt obstrukční 

apnoe vzhledem k slabosti horních dýchacích svalů. (Carole L. Marcus, 2001, s. 24) 

Oslabení dýchacích svalů u nervosvalového onemocnění je příčinou významné 

nemocnosti a úmrtnosti. U jedinců s respirační svalovou slabostí je spánek roztříštěný s 

kratší celkovou dobou spánku, častým probuzením a dochází ke zvýšení 1. stupně 

spánku a snížení nebo úplné potlačení REM spánku. Porucha dýchání ve spánku a noční 

desaturace jsou běžné a nejzávažnější během REM spánku.  

Respirační svalová slabost, apnoe, hypopnoe, abnormality dýchání a ventilace 

můžou přispět k noční desaturaci a narušení spánku ještě předtím, než nastane ventilační 

selhání ve dne. Pacienti s těžkou respirační svalovou slabostí si často stěžují na 

nekvalitní spánek, denní spavost, poruchy koncentrace, únavu a letargii kvůli noční 

hypoventilaci a narušení spánku. Riziko respiračních infekcí se zvyšuje díky zhoršení 

kašle v důsledku slabosti dýchacích svalů a smrt je často způsobena respiračním 

selháním. Existuje stále více důkazů, že neinvazivní ventilace (NIV) zlepšuje přežití a 
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kvalitu života u nervosvalových onemocnění komplikovaných respirační svalovou 

slabostí. Prevalence respirační svalové slabosti a narušení spánku u neuromuskulárního 

onemocnění, spojená nemocnost a úmrtnost a potenciální účinnost NIV zdůrazňují 

význam nepříznivých účinků celkové slabosti na spánek a noční okysličení a vykazují 

příznaky v počátečním stádiu. (N. Mustfa, 2001) 

REM spánek se vyznačuje celkovým poklesem tonu kosterního svalstva s 

výjimkou bránice a svalů očí. K dalšímu poklesu dechového objemu (z důvodu snížení 

aktivity hrudního koše), minutové ventilace a středního inspiračního toku (index řízení 

ventilace) dochází při přechodu z NREM na REM spánek. Dvě menší studie uváděly 

pouze pokles dechového objemu, ale žádné významné snížení ventilace v průběhu REM 

ve srovnání s NREM. Přestože dochází ke snížení aktivity hrudníku, je jeho účinek 

vyvážen vyšší brániční aktivitou a dechovou frekvencí. REM spánek není homogenní. 

Zahrnuje fázický REM spojený se zvýšenými rychlými pohyby očí, a tonický REM, 

probíhající mezi těmito zvýšenými rychlými očními pohyby. Fázický REM je ve 

srovnání s tonickým REMem spojen s menšími dechovými objemi (kvůli menší aktivitě 

žeber), vyšší dechovou frekvencí (v důsledku poklesu expirační doby) a nižší 

minutovou ventilací. Dechový vzor je také nepravidelný. Změny dechového objemu a 

dechové frekvence jsou úměrné intenzitě rychlých očních pohybů. Změny v pohybu 

žeber a břicha doprovázející REM, mohou odrážet relativně větší inhibice svaloviny 

horních cest dýchacích, což vede k zúžení hltanu. Stručně řečeno REM spánek u 

zdravých jedinců je spojený s přechodem od převážně žeberního na brániční dýchání a 

je různorodý. Během fázického REM je dýchání více nepravidelné, rychlé a mělké, s 

celkovým poklesem ventilace. (Douglas, 1982) 

U některých pacientů s respirační svalovou slabostí byly prokázány exspirační 

kontrakce břišních svalů jak během bdělosti, tak i v NREM spánku. Následné uvolnění 

břišních svalů na začátku inspirace pomáhá sestupu bránice a tím inspiraci. Pacienti s 

brániční slabostí jsou zvláště náchylní k hypoventilaci a desaturaci v REM. Snížená 

celková doba spánku a účinnost spánku jsou dobře popsány u pacientů s respiračním 

svalovou slabostí. Značná spánková fragmentace je běžně vidět u pacientů 

s respiračními spánkovými symptomy s častým probuzením, což představuje nárůst v 1. 

stadiu spánku a snížení ve spánku REM. Ke kompletnímu potlačení REM dochází v 

souvislosti na závažné brániční slabosti. Jelikož během REM spánku je tělo nejvíce 

ohroženo desaturací kyslíku, může představovat jeho potlačení kompenzační 
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mechanismus. Studie u pacientů s odpovídajícími respiračními funkcemi ukázaly 

značné rozdíly ve stupni narušení spánku, který alespoň z části souvisí s prevalencí 

symptomů. (Bye, 1990) 

Nejčastější porucha dýchání ve spánku u nervosvalového onemocnění je 

hypoventilace, díky sníženému dechovému objemu a to zejména během REM spánku. 

Stupeň celkové hypoventilace je neznámí a odráží obtížnost stanovení hypoventilace ve 

srovnání s apnoe a hypopnoe. Rozdíl mezi hypoventilací a centrální hypopnoe je 

neurčitý, zdroje obvykle odkazují na krátkou dobu ventilace snižující se ve srovnání 

s předchozím obdobím. Definice apnoe je stejná v drtivé většině studií, ale definice 

hypopnoe se liší, podle toho, zda je přítomná desaturace kyslíku (3 nebo 4%) a / nebo 

EEG vzruchy. Zařazení apnoe jako "centrální" nebo "obstrukční" pomocí neinvazivního 

monitorování je zvláště obtížné. Obstrukční apnoe může být chybně považována za 

centrální, kdy dýchací svaly jsou příliš slabé na to, aby překonávaly tlak hrudní stěny 

proti uzavřenému hltanu. Existuje ještě větší úskalí v klasifikaci hypopnoe. Těžká 

brániční slabost způsobuje paradoxní pohyb hrudníku a břicha i bez zúžení horní 

dýchacích cest, což může způsobit nesprávnou klasifikaci centrální hypopnoe jako 

obstrukční. Rostoucí rozdíl mezi pohyby hrudníku a břicha, stabilní nebo se zvětšují 

submentalní EMG (zejména na konci akce), fázická brániční EMG činnost a chrápání 

silně poukazuje na obstruktivní etiologii. Nejčastěji se vyskytuje u pacientů se svalovou 

slabostí centrální hypopnoe, která je častější a delší v REM spánku a to zejména ve 

fázickém REM. Během REM dochází k potlačování aktivity mezižeberních a 

pomocných dýchacích svalů (včetně svalů břicha) v kombinaci s nedostatečnou brániční 

aktivitou vedoucí k hypoventilaci. Stupeň potlačení svalové aktivity a následné snížení 

ventilace je úměrná množství REM a často splňuje kritéria pro centrální hypopnoe. 

Stupeň desaturace závisí na oslabení bránice.  Apnoe / hypopnoe index (AHI) koreluje v 

různé míře s nadměrnou denní spavostí, denním arteriálním kyslíkovým napětím a 

celkovou kapacitou plic (TLC). Celkově však vztah mezi AHI a se spánkem 

souvisejícími symptomy nebo vztah mezi AHI a funkcí dýchacích svalů je špatný. (S.C. 

Bourke, 2002, s. 1196) 
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4.7.3 Elektromyografie  

 

Elektromyografické (EMG) studie ukázaly, že při usnutí (přechod z alfa do theta 

elektroencefalografické (EEG) aktivity) fázická aktivita bránice, interkostálních svalů a 

m.genioglossus klesá a pak znovu stoupá, zatímco fázická a tonická aktivita m. tenzor 

palatini náhle padá a zůstává na nízké úrovni. Ventilace prudce padá a je spojena s 

rychlejším, mělkým a pravidelným dýcháním, což vede k nárůstu parciálního tlaku 

oxidu uhličitého (pCO2). Horní rezistence dýchacích cest (UAR) se náhle zvyšuje a to z 

důvodu nástupu snížené činnosti svalů hltanu, které jsou dilatované, ale na rozdíl od 

ventilace je tu další progresivní růst spojený s UAR společně se zvyšující se delta EEG 

aktivitou ve spánku. Zvýšení fázické brániční a mezižeberní EMG aktivity v NREM 

spánku (následující přechodný pokles na začátku spánku) odráží nárůst práce dýchacích 

svalů v důsledku zvýšení UAR. U jedinců s tracheostomií snížení ventilace a nárůst 

konečných hodnot pCO2 během spánku, jsou podobné jako u zdravých osob. To 

podporuje hypotézu, že ke změnám ve ventilaci během spánku dochází především 

z důvodu snížené chemosensitivity a tudíž sníženého řízení ventilace spíše než nárůst 

UAR. Nárůst aktivity m.genioglossus během NREM spánku po počátečním poklesu 

může být důležité pro zachování průchodnosti dýchacích cest. (S.C. Bourke, 2002, s. 

1194) 

4.8 Metody a techniky léčby respiračního systému u DMD 

4.8.1 Trenink respiračních svalů 

 

Logické vysvětlení pro trénink respiračních svalů u DMD je založeno na 

předpokladu, že lepší svalová síla a vytrvalost u pacientů ovlivněných tímto stavem 

může vést ke zlepšení zachování funkce plic v průběhu času. Nicméně účinky tréninku 

dýchacích svalů u pacientů s DMD se liší, přičemž některé studie uvádějí podstatné 

zlepšení ve svalové síle a vytrvalosti, jiné prokázují minimální nebo nevýznamné 

změny ve výkonech dýchacích svalů. Kromě toho se v poslední době tvrdí, že ochranný 

mechanismus oxidu dusnatého na uvolnění svalů při výkonu může být u dětí s DMD 

porušený. Tato skutečnost by mohla vést ke zvýšenému svalovému poškození při 

aplikaci treninkové jednotky. Proto trénink dýchacích svalů není plně podpořen a bude 

muset počkat na další studie. (Jonathan D. Finder at al., 2004, s. 459) 
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4.8.2 Mechanická ventilace 

 

U pacientů s DMD dochází k postupnému snížení respirační svalové funkce. 

Proto zpočátku trpí noční hypoventilací a opakujícími infekcemi dýchacích cest, poté 

dochází postupně k denní hyperkapnii a nakonec k smrti. Hlavní léčebným zásahem pro 

podporu respirační svalové funkce a zvýšení průměrné délky života a se zdravím 

související kvalitou života je dlouhodobá mechanická ventilace (LTMV) dodána 

invazivně nebo neinvazivně (neinvazivní mechanické ventilace: NIV). Podrobný 

přehled domácí LTMV používané v 16 evropských zemích ukázal, že NMD představuje 

35% chronicky ventilovaných pacientů s velkými rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. 

Celkově 24% NMD obyvatel ventiluje přes tracheostomii, 60% pomocí nosní masky a 

40% za použití masky nebo náustku. Dlouhodobá NIV zlepšila přežití u pacientů 

s některými NMD a u většiny pacientů se zlepšila především jejich kvalita života. 

U DMD je přirozený vývoj mnohem předvídatelnější než u jiných NMD. 

Výrazné snížení VC a vzor restriktivní ventilace nastává u pacienta v době, kdy ztrácí 

mobilitu a je upoután na vozík, rostoucí noční hypoxémii vidíme v následujících letech 

dospívání a k respirační insuficienci dochází mezi 18-20 rokem věku. Bylo zjištěno, že 

u pacientů, kterým byla přerušena NIV, došlo ke zhoršení noční ventilace, saturace a 

kvality spánku s nárůstem symptomů. Ke zlepšení těchto parametů došlo následně po 

zpětném zavedení NIV. Ačkoli chybí kontrolované, randomizované studie bylo u 

pacientů užívajících dlouhodobě NIV prokázáno dlouhodobé přežítí s méně rychle 

postupující svalovou dystrofií. Jedna studie hodnotila vliv noční NIV na přežití u 23 

pacientů s DMD se stanovenou denní i noční hyperkapnií, kdy se zvýšilo přežítí o rok v 

85% a o pět let v 73%. K časným změnám v napětí arteriálních krevních plynů po NIV 

došlo u středního arteriálního kyslíku, který vzrostl z 7,6 na 10,8 kPa a u středního 

arteriálního oxidu uhličitého, který klesl z 10,3 na 6,1 kPa. (David Gozal at al., 2004) 

Jiné studie ukazují, že dlouhodobé NIV může zlepšit příznaky a kvalitu života, i 

když účinky na sexuální aktivitu jsou nejasné. Jedna studie hodnotila tělesné postižení, 

plicní funkce a kvalitu života pomocí dotazníku u 35 pacientů s DMD. Všichni pacienti 

byli na invalidním vozíku a potřebovali pomoc při oblékání a jezení. Celkem 14 

pacientů bylo na dlouhodobé NIV. U ventilovaných pacientů, kde FVC byla 12%, skóre 

tělesného postižení bylo 65 a odpovídající hodnoty spontánně dýchajících pacientů byly 

48%. Bylo zjištěno, že fyzické funkce byly sníženy v obou skupinách, ale vitalita, 
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emocionální, sociální funkce a duševní zdraví bylo skoro normální a moc se nelišilo 

mezi jednotlivými skupinami. Z čehož vyplývá, že kvalita života u DMD nekoreluje s 

fyzickým postižením ani s potřebou NIV. (Pryor, 2008) 

4.8.2.1 Neinvazivní noční ventilace 
 

Pacienti s DMD mají zvýšené riziko respiračních poruch ve spánku včetně 

hypopnoe, centrální a obstrukční apnoe a hypoxémie. Léčba těchto plicních komplikací 

s neinvazivní ventilační podporou může zlepšit kvalitu života a snížit vysokou 

nemocnost a brzkou úmrtnost spojenou s DMD. Noční nosní přerušovaná přetlaková 

ventilace s dvouúrovňovým pozitivním dechovým tlakovým generátorem nebo 

mechanickým ventilátorem byla úspěšně použita při léčbě poruch dýchání ve spánku a 

noční hypoventilací u pacientů s DMD a jiných neuromuskulárních poruch. Úroveň 

pozitivního tlaku nutného k odstranění obstrukční apnoe nebo hypopnoe a normalizace 

ventilace a noční saturace musí být stanovena ve spánkové laboratoři nebo velmi 

pečlivým sledováním a nočním pozorováním. Pravidelné hodnocení a úprava nosní 

intermitentní positivní přetlakové ventilace (NIPPV) je nutná, protože pacientovy 

potřeby se postupem času mění. Noční NIPPV u DMD má za následek zřejmě lepší 

kvalitu života, zlepšení kvality spánku, snížení denní ospalosti, větší blahobyt a 

nezávislost, lepší denní výměnu plynů a pomalejší pokles plicní funkce ve srovnání 

s neventilovanými kontrolními jedinci. 

Ke komplikacím NIPPV patří podráždění očí, zánět spojivek, kožní vředy, 

roztažení žaludku a zvracení do celoobličejové masky. Komplikacím s obličejovou 

maskou lze zabránit pravidelnou kontrolu k posouzení vhodné masky. Nosní neprůchod 

lze zmírnit pomocí podávání nosních steroidů nebo zvlhčováním dodávaného vzduchu. 

Protože většina dvouúrovňových přístrojů nemají vestavěné budíky je užitečné 

sledování pulzním oxymetrem. Nosní kontinuální pozitivní dechový přetlak (CPAP) je 

u DMD pacientů dost omezený a používá se u pacientů s obstrukčním syndromem 

spánkové apnoe, ale pouze pokud jsou hodnoty noční ventilace v normě. Hypoxémie u 

DMD je obvykle projevem hypoventilace. Měli bychom se vyhnout léčbě s kyslíkem 

bez současné doplňkové ventilační podpory. Negativní tlakové ventilátory mohou vést 

k obstrukcím horních cest dýchacích stejně jako očekávaný nedostatek souladu mezi 

inspirací a abdukcí hlasivek. (Paydur, 2000) 
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4.8.2.2 Denní neinvazivní ventilace 
 

U pacientů s DMD dochází k progresi onemocnění postupem času, která vede ke 

konstantní hypoventilaci vyžadující 24 hodinovou podporu. Ačkoli takoví pacienti mají 

již trvalou ventilační podporu formou tracheostomie, mohou však úspěšně podpořit 

dýchání používáním neinvazivních metod. Nejčastěji se používající neinvazivní metoda 

je intermitentní pozitivní přetlaková ventilace s náústkem. Tato metoda je běžně 

dostupná nebo může být vyroben náústek na zakázku a umístěn v blízkosti úst pomocí 

flexibilní esovité trubky připojené k invalidnímu vozíku. Pacient umístí náústek mezi 

rty a inhaluje v pravidelných intervalech. Tato technika byla použita úspěšně u pacientů 

s DMD s průměrným FVC 0,6 l po dobu delší než 8 let. Tato ventilace je dobře snášena 

a pacienti nemají probém ani s jídlem ani s mluvením. (Bach, 1994) 

Mezi další techniky patří Glossopharyngeální dýchání (GPB). GPB je děj, při 

kterém glotis propouští vzduch a vhání jej do plic. Jeden dech se obvykle skládá z šesti 

až devěti doušků, každý po 60-100 ml. Podle některých autorů GPB může udržet 

normální ventilaci během dne několik hodin bez použití ventilátoru a může pomoci 

v případě selhání ventilátoru u pacientů se sníženou nebo žádnou inspirační svalovou 

funkcí. Přibližně u 65 % pacientů s funkční poruchou svalstva se může používat GPB ke 

zvýšení dechových objemů. Tato technika má tu výhodu, že není potřeba žádné 

vybavení a není vyžadována žádná asistence. To může být sice výhodou, nicméně je 

těžké zvládnout techniku. (David Gozal at al., 2004) 

Intermitentní abdominální tlakový ventilátor používá nafukovací měchýř 

umístěný přes břicho spojený s běžným přenosným ventilátorem. Inflace měchýře u 

sedícího pacienta vytváří nucenou exhalace a vdechnutí nastane prostřednictvím 

následného pasivního sestupu bránice a vnějšího pohybu hrudního koše. Tato metoda 

však nemusí fungovat u pacientů se skoliózou či obezitou. Podtlaková ventilace pomocí 

hrudního obvazu se může také použít pro denní ventilaci, i když současné modely 

nejsou přenosné. 

4.8.2.3 Kontinuální invasivní ventilace 
 

Denní a noční ventilaci lze zajistit u osob s DMD pomocí tracheostomie, pokud 

jsou ostatní možnosti léčby špatně snášeny nebo pacient nemá dostatečně funkční 

orofaciální oblast a není schopen použít náústek během dne. Výhody tracheostomie 
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zahrnují bezpečnější ventilátor, mají schopnost poskytnout vyšší ventilační tlak u 

pacientů s plicním onemocněním nebo se značným snížením compliance hrudní stěny 

(např. sekundární skoliózou) a schopnost provádět hygienu dýchacích cest formou 

odsávání při infekcích. Nicméně tracheostomie mají také mnoho nevýhod, mezi něž 

patří komplikace zahrnující vytváření většího množství sekretu, poškození funkce 

polykání, zvyšení rizika aspirace a obchází ochrannou funkci dýchacích cest, což 

pravděpodobně zvyšuje riziko infekce. Je zde riziko okluze díky uzávěru hlenovou 

zátkou. Tracheostomie rovněž poškozuje ústní komunikaci. U mnoho pacientů může 

dojít k obnově komunikace pomocí relativně malé tracheostomické trubice, kdy dochází 

k úniku vzduchu a vznikne tam ventil, přes který je možnost mluvit. Ztráta dechového 

objemu díky tomuto ventilu může být kompenzována zvýšením celkového dechového 

objemu. Mnozí pacienti mají obavy z následků, které vyplývají z tracheostomie a to ať 

se jedná o estetické či komunikační problémy a proto je potřeba tyto záležitosti řešit 

s citem a s ohledem na přání pacienta. (Bach, 1990) 

4.8.3 Timing NIV 

 

Několik studií se zabývalo otázkou timingu, kdy začít s NIV. Randomizované 

studie prokázaly zvýšenou mortalitu ve srovnání s kontrolními jedinci užívajícími NIV, 

kdy u pacientů s DMD byla zahájena NIV ještě před vyvinutím denních příznaků a 

hypoventilace. Nedávná randomizovaná studie doporučuje NIV u pacientů s noční 

hyperkapnií nebo hned po začátku denní hyperkapnie a rozvoji jejích symptomů. 

Pacienti, kteří nemají NIV a mají noční hyperkapnii by měli začít NIV během příštích 2 

let z důvodu rozvoje denní hyperkapnie nebo jejich symptomů, většina z nich se totiž 

vyvine v prvním roce. Čekání na nástup denní hyperkapnie před zahájením NIV může 

být riskantní, ale začít NIV před nástupem příznaků nebo při noční hypoventilaci také 

nemá žádnou výhodu. Bylo tedy navrženo začít s NIV v době, kdy se začíná vyvíjet 

noční hypoventilace a kdy dochází k trvalé noční desaturaci. (Ambrosino, 2009) 

4.8.4 NIV versus tracheostomie 

 

Ve srovnání s tracheostomickou ventilací, NIV výrazně zjednodušuje správu 

péče, je pohodlnější pro pacienty a snižuje náklady. Noční NIV znamená, že pacienti 

nejsou omezeni ve dne a jsou schopní se postarat o domácnost, zatímco při dlouhodobé 
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tracheostomické ventilaci pacienti často potřebují přístup ke zdravotnickým službám, 

vysoce vyškoleným a dobře motivovaným domácím profesionálům nebo k pečovatelské 

službě. Vzhledem k výhodám oproti tracheostomické ventilaci by měla být NIV 

považována za preferovaný způsob pro domácí umělou plicní ventilaci u NMD 

pacientů. Přestože LTMV prodlužuje přežití oběma způsoby, je NIV přednostní u 

pacientů kvůli zvýšení kvality života - zpracování řeči, lepšímu spánku a polykání, 

pohodlí, vzhledu a bezpečnosti. NIV musí být použita selektivně, zatímco 

tracheostomická ventilace může být přednostní u pacientů, kteří nejsou schopni chránit 

své dýchací cesty nebo pokud je pacient závislí na ventilátoru většinu dne. Rozhodnutí 

o provedení tracheostomie by mělo být přijato pouze s informovaným souhlasem 

pacienta a po důkladném projednání vlivu sociálního faktoru a životního zabezpečení. 

(Anita K. Simonds, 2006, John R. Bach, 2011, Malcolm Kohler at al., 2005, A. E. 

Parker at al., 2005, F. Lofaso at al., 2006, s. 468, He´le`ne Prigent at al., 2002, s. 114) 

4.8.5 Hygiena dýchacích cest 

 

Hygiena dýchacích cest (airway clearance techniques, ACT) je důležitá pro 

pacienty s DMD z důvodu zabránění atelektáze, zápalu plic, akutnímu respiračnímu 

selhání a hospitalizaci. Velice významné je použití ACT, zahrnující techniky 

asistovaného odkašlávání, jak ruční tak mechanické a techniky mobilizující sputum. 

Tyto techniky by měly být vždy zahrnuty v léčbě pacientů s DMD. Hrudní perkuse a 

vibrace mohou pomoci k mobilizaci sekretu z periferních dýchacích cest, ale nejsou 

náhradou za kašel a na rozdíl od asistovaného odkašlávání nebylo nikdy prokázáno, že 

snížují plicní morbiditu a mortalitu. Asistované odkašlávání může probíhat ve 

spolupráci s ručními či mechanickými prostředky. (Smolíková, Máček, 2010) 

4.8.5.1 Manuální asistované odkašlávání 
 

Manuální asistované odkašlávání vyžaduje značnou inflaci plic hromadícím se 

vzduchem a hlubokou plicní insuflaci, kdy dojde následně ke stažení břicha k otevření 

glotis. Pokud je VC 1,5 l, je hromadění vzduchu zvláště důležité před stažením břicha. 

Pro spontánní kašel jsou potřebné inspirační, exspirační a bulbárně-inervované svaly, 

ale pro asistovaný kašel je důležitá pouze bulbárně-inervovaná svalová funkce, protože 

změny tlaků v dýchacích cestách a břišní tlak mohou nahradit inspirační a exspirační 
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dýchací svaly, ale nic nemůže nahradit funkce glotis. Manuálně asistované odkašlávání 

vyžaduje kooperaci pacienta a dobrou koordinaci mezi pacientem a teraputem, 

přiměřené fyzické úsilí a často frekventovanou aplikaci ze strany terapeuta. Nucený 

výdech se zvyšuje tlačením na horní část břicha (tj. břišní tah) nebo hrudní stěny (tj. 

přední hrudní komprese) v synchronii s pacientovým vlastním úsilím kašle. Tuhost 

hrudní stěny, způsobenou svalovou slabostí u DMD, je přispívajícím faktorem 

neúčinného kašle. 

4.8.5.2 Mechanická in-exsuflace 
 

Pokud nestačí manuální asistované odkašlávání, je další efektivní alternativou 

mechanické asistované odkašlávání. Je to kombinace mechanické in-exsuflace se 

stažením břicha. Mechanická in-exsuflace je hluboký nádech s následným okamžitým 

hlubokým výdechem. Objemy kašle jsou obvykle vyšší než 2l při průtoku 10 l/s. 

Exspirační a inspirační tlaky -40 - 40 cm H2O, dodané prostřednictvím oronasalního 

rozhraní nebo tracheostomie s manžetou, jsou obvykle nejúčinnější. Nezávisle na 

dodaných tlacích je důležité plně rozšířit a pak rychle a úplně vyprázdnit plíce. Je 

důležité dávat pozor na pneumotorax. (Brigitte Fauroux at al., 2008) 

Ať už prostřednictvím horních cest dýchacích nebo zavedených dýchacích trubic 

rutinní odsávání dýchacích cest míjí v 90% levý hlavní kmen průdušky. To vysvětluje 

vysokou míru zápalu plic v levém dolním laloku. Nicméně, pomocí mechanického 

asistovaného odkašlávání lze dosáhnout stejného výdechového toku v levé i pravé 

průdušce a to bez potíží, únavy nebo traumatu dýchacích cest a může být efektivní. 

Pacienti, kteří využívají mechanické asistované odkašlávání, mají slabé respirační svaly, 

ale adekvátní bulbárně-inervovanou svalovou funkci pro průchodnost dýchacích cest, a 

nedostatečnou funkci hromadění vzduchu pro vrcholový průtok při asistovaném 

odkašlávání (CPF) >5l/s. Mechanické asistované odkašlávání není obvykle nutné u 

pacientů s intaktní bulbárně-inervační svalovou funkcí, která může nahromadit 

dostatečné množství vzduch pro CPF překračující 6l/s společně se stahem břicha. 

Nemůže se však vyhnout tracheostomii, pokud je bulbární inervace neadekvátní. 

Techniky zahrnující mobilizaci sekretu a napomáhající efektivnější hygieně dýchacích 

cest jsou také užitečné a zahrnují manuální tlak na hrudník a posturální drenáž. 

Poskytování mechanické in-exsuflace v kombinaci se standardní fyzikální léčbou 

hrudníku, může zlepšit obstrukci, způsobenou hlenem v dýchacích cestách. 
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Bronchoskopie se bere v úvahu pouze při přetrvávající atelektáze po vyloučení 

úspěšnosti všech neinvazivní ACT. (N. Ambrosino, 2009, s. 446, Brigitte Fauroux at al., 

2008, s. 161, Seong-Woong Kang at al., 2000) 

4.8.5.3 Aktivní cyklus dechových technik 
 

Aktivní cyklus dechových technik (ACBT) je souhr technik, které pacient může 

provádět kdykoliv a kdekoliv a je možné tyto techniky jakkoliv střídat. Patří sem 

cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku (TEE), technika silového výdechu a huffing a 

kontrolované dýchání. Tyto techniky se používají u pacientů s DMD v období od 

počátku rozvoje dechové nedostatečnosti až po dobu, kdy je pacient ještě schopný sám 

dýchat. (Smolíková, Máček, 2010) 

4.8.5.4 Autogenní drenáž 
 

Autogenní drenáž (AD) je technika, při které pacient pomalu nadechuje nosem 

s nádechovou pauzou a poté opět pomalu vydechuje skrz pootevřená ústa a následuje 

výdechová pauza. Je to vědomě řízené dýchání s aktivním zapojením expiračních svalů. 

Cílem AD je odlepit, sesbírat a odstranit hleny z dýchacích cest, není časově omezená a 

většinou následuje nutnost expektorace. Tato technika může být podpořena asistencí 

fyzioterapieuta, který svým manuálním kontaktem nebo manévry sleduje pacintovo 

dýchání. Fyzioterapeut může pacientovi dopomoci manuálním pružením či jemnou 

exspirační kompresí na hrudníku. Je také možnost zakončení huffingem. Velmi důležité 

je, že tato technika musí být spojena s přirozeným dýcháním pacienta. Můžeme jí 

kombinovat také s inhalací nebo s použitím flutteru. (Smolíková, 2011) 

4.8.5.5 PEP systém dýchání 
 

PEP je pozitivní výdechový přetlak, kdy pacient dýchá proti odporu a dochází ke 

zvýšení intrabronchiálního tlaku. Odpor je dávkovaný a podle velikosti odporu je tento 

sytém dýchání rozdělen do tří typů: nízký pozitivní výdechový přetlak (odpor o 

velikosti 10 – 20 cm H2O), vysoký pozitivní výdechový přetlak (odpor o velikosti 40 – 

100 cm H2O) a oscilující pozitivní výdechový přetlak. Tyto techniky slouží ke zlepšení 

ventilace a průchodnosti dýchacích cest a pacienti s DMD využívají všechny tři typy 

v závislosti na progresy onemocnění. (Smolíková 2011) 
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4.8.5.6 Oscilující PEP systém 
 

Tento systém dýchání vytváří v dýchacích cestách oscilující výdechový přetlak. 

Řadíme sem flutter, acapellu a RC – Cornet. U DMD onemocnění se nejvíce využívá 

flutter a acapella. Flutter obsahuje kuličku, která při výdechu vytváří kmitavý pohyb a 

tento pohyb se šíří až do plic, kde dochází právě k oscilujícímu výdechovému přetlaku. 

Poloha flutteru udává velikost odporu a frekvenci udává pacient svou silou výdechu. 

Tlaky, které se vytvářejí uvnitř dýchacích cest, podporují otevření bronchů a společně 

s vibracemi usnadňují průchod sekretu do vyšších etáží dýchacích cest. Odstraněním 

hlenových zátek se snižuje riziko kolapsu bronchů a také atelektáz, které jsou u DMD 

časté. Flutter se často používá v kombinaci s inhalací a s AD. Mezi jemnější drenážní 

techniky řadíme acapellu, kterou pacienti využívají již v pokročilejším stadiu 

onemocnění a flutter je pro ně jíž nevhodný. (Smolíková, Máček 2010) 

4.8.5.7 Respirační fyzioterapie pomocí dechových trenažerů 
 

Dechové trenažery dělíme na inspirační a exspirační a u pacientů s DMD jsou 

využity oba dva typy. Inspirační se používájí k zlepšení ventilace a inhalace, Expirační 

se využívají k lepšímu odstranění sekretu s dýchacích cest, k zlepšení dechové 

flexibility stěn bronchů atd. Cílem těchto trenažerů je ekonomičtěji zapojit při dýchání 

respirační svaly. (Smolíková, Máček, 2011) 

4.8.5.8 Techniky měkkých tkání 
  

Rigidita hrudníku je charakteristickým znakem u DMD. Je zapotřebí tento 

zatuhlý hrudník a mezižeberní svaly uvolňovat. Na uvolnění používáme masáž a 

techniky měkkých tkání (TMT). Součástí technik měkkých tkání je takzvané míčkování, 

kdy přes měkký míček a pomocí jemného tlaku našich rukou lze uvolnit povrchové i 

hlubší tkáně. (Smolíková, 2011) 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Kazuistika 
 

Anamnéza 

Pacient: A.M. 

Datum narození: 1994 

 

Rodinná anamnéza (RA):  

Matka narozena 1965, u jejích 9 příbuzných dg. m. Duchenne, včetně 3 bratrů, kteří 

zemřeli v 12,18 a 16 letech. 

Otec narozen 1958, cholecystopatie, elevace JT. Bratr narozen 1990 v pořádku. 

Hematologická onemocnění se v rodině nevyskytují. 

 

Alergologická anamnéza (AA):  

Atopický ekzém, v batolecím věku alergie na mléko, lepek, vejce, roztoče. 

 

Farmakologická anamnéza (FA):  

Flavobion2xl,Zyrtec 1-0-0, Magne 86 1-0-0, lokální kortikoidová mast 

 

Osobní anamnéza (OA):  

Z 3. fyziologické gravidity (1xspontánní AB), porod v termínu, PH 3600g / 51 cm, bez 

kříšení, kyčle – široké balení, očkování dle kalendáře. Kojen 2 měsíce. Kojenecký vývoj 

normální včetně řeči. Dětské infekce – plané neštovice v 5 roce, AT v 4 letech, do té 

doby recidivující otitidy a záněty HCD, nyní lehké virosy 2x ročně, jinak nebývá 

nemocný. Postraumatická fraktura LDK v oblasti femuru v roce 2007, řešeno 

konzervativně 

V kojeneckém věku asi 2x obstruktivní bronchitida. 

Úrazy 0  

Bezvědomí 0 

 

Sociálně – pracovní anamnéza (SPA):  

Nyní ve 2. ročníku na soukromé střední škole na Kladně, dálkové studium, doprovází 

ho matka, má mechanický i elektrický vozík, bydlí s rodinou v bytě s malým výtahem. 
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Rehabilitace (Rhb):  

Doma 4x týdně, jezdí do lázní 1x za rok (nepravidelně). 

 

Dispenzarizace:  

Neurologie, Dermatologie FN Motol, Kardiolog v místě bydliště jednou za 2-3 roky. 

 

Nynější onemocnění (NO):  

Dg byla stanovena v 1 roce věku (9/1995), kdy byl hospitalizován na dětské klinice v 

Motole pro zjištěnou elevaci JT. EMG se známkami myogenního postižení, m. 

Duchenne verifikován molekulárně genetickým vyšetřením, svalovou biopsii neměl. 

Poslední EMG v 6/02 - myogenní léze. Nyní se již sám ve stoje neudrží, od 11 let 

používá mechanický vozík, který je schopen ovládat po rovině. Již nezvedne ruce nad 

horizontálu, jemná motorika je bez obtíží, nají se a píše sám. Obtíže s polykáním, 

močením nemá, stolice dlouhodobě jednou za 3 - 4 dny. Dýchání bez obtíží, nebývá 

nemocný, matka neguje časté infekty HCD. Chrápe minimálně, apnoické pauzy matka 

neguje, po delším spánku je osvěžený. Spirometrie před rokem se stabilním nálezem. 

Psychologicky vyšetřen v 11/04 v Jedličkově ústavu, pouze se závěrem vyšší 

unavitelnosti. Nyní doporučen k přešetření. Kardiologické vyšetření v roce 2008: 

arytmie - izolované uniformní komorové extrasystoly. ECHO zůstává v mezích 

fyziologie, kardiologicky kompenzován. Doporučeno magnezium 1x1. Poslední 

denzitometrické vyšetření v roce 2005, kde snížený obsah kostního minerálu. V 

posledních 2 letech kožní obtíže, sledován v místě bydliště maximum na obličeji a 

trupu, seborrhoická dermatitida, lokální terapie kortikoidy, má pravidelnou rehabilitaci, 

1x týdně ošetřovatelka, 3x týdně fyzioterapeutka. 

 

Objektivní nález: 

Snaživý, dobře spolupracující chlapec, astenický habitus, šíjové svaly - oslabené, ale 

hlavu udrží i proti lehkému odporu. Horní končetiny: hypotrofie i svalová slabost 

zejména proximálně, scapulae alatae, elevace nad horizontálu nelze, naznačené flekční 

kontraktury v oblasti loktů, rr 0. Sám se neposadí, při pasivním posazení se v sedu 

udrží, přetáčení vleže prakticky nelze. Na dolních končetinách pseudohypertrofie lýtek, 

flekční kontraktury kolen i kyčlí, rr L2/S2 0. Vleže schopen nohy částečně natáhnout i 
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flektovat, abdukční držení, narůstá varosní držení nohou, více vlevo, zhoršeny 

kontraktury Achilovy šlachy bilaterálně. Dynamika páteře dobrá, plochá záda, 

incipientní esovitá skoliosa. Stoj, chůze 0. Pohybuje se na vozíku, vzhledem ke klesající 

síle svalů na horních končetinách již dost obtížně. 

 

Re:  

Těžký myopatický syndrom s kontrakturami flexorů, maximum u Achilovy šlachy. 

 

Denzitometrie:  

Kostní denzita v bederní páteři v rozmezí fyziologické variability, od poslední kontroly 

v roce 2006 se prokazuje nárůst v bederní páteři (+30,8%). Celotělovou denzitu nelze 

validně posoudit při omezené možnosti polohování. 

 

Kardiologické vyšetření:  

Echo TT : fyziologický nález, EKG: iBPRT, fyziologická křivka bez ES, závěr : t.č. je 

kardiologický nález v mezích normy. 

 

Spirometrie:  

Objemy lehce snížené, FVC max. 49%, FV křivka bez známek obstrukce. Snížení 

objemů je částečně dáno nedokonalou spoluprací. Doporučena kontrolní spirometrie za 

1/2 roku, při zhoršení dříve. 

 

Celonoční polysomnografie: 

Závěr: intenzivní periodické pohyby dolních končetin ve spánku, ale jen mírně narušená 

spánková architektura. Porucha dýchání ve spánku je jen hraniční intenzity, s akcentací 

v REM spánku. Nelze vyloučit poruchu probouzecích mechanizmů z delta spánku. 

 

Diagnóza (Dg.): 

Progresivní svalová dystrofie Duchennova typu, verifikována geneticky 

V.s. seborrhoická dermatitis 

St.p. fraktuře levé dolní končetiny v oblasti femuru v roce 2007, řešeno konzervativně 

Prodloužení koagulačních časů INR a APTT v.s. při nízké hladině faktoru V a Vll, 

mírně i XI - další dovyšetření a sledování hematologem 
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Rehabilitace: 

S pacientem jsem začala cvičit před rokem a půl na podzim v listopadu 2010. 

Cvičení probíhalo pravidelně každý týden jednou po dobu půl roku, poté už jen 

nepravidelně. Poslední cvičení proběhlo na podzim roku 2011. Rehabilitace probíhala v 

domácím prostředí vzhledem k upoutání na vozík a k zbytečně obtížné a časově náročné 

manipulaci při přesunu do auta atd. Bylo to pro pacienta příjemnější cvičit doma ve 

svém přirozeném prostředí. 

S pacientem jsem cvičila dechovou rehabilitaci a respirační fyzioterapii. Nejprve 

jsem využila TMT, které pomohli pacientovi rozvolnit tuhý hrudník. Poté jsem využila 

cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku, kdy pacient pomalu nadechoval a poté krátce a 

pasivně vydechl. Další techniku, kterou jsem využila, byla technika silového výdechu 

bez huffigu (pacient nebyl schopný tuto techniku již zvládnout). Autogenní drenáž jsme 

prováděli ve snaze odstranit sputum v době, kdy byl pacient nemocný a cítil se 

zahleněný. Nejčastěji jsem používala PEP systém dýchání, bohužel jsem neměla 

k dispozici žádné pomůcky, takže jsem využila domácí brčko, kdy pacient vydechoval 

přes brčko do vzduchu či do vody. Nejdůležitějším nástrojem, který měl pacient doma 

k dispozici, byl flutter, se kterým jsme cvičili nejčastěji a pacient s ním byl také velice 

spokojený. 

Pacient neudával žádné dechové obtíže před cvičením. Na cvičení se těšil, 

probíhalo maximálně 20 minut. Pacient se po cvičení cítil stejně jako před ním, někdy 

měl pocit volnějšího dýchání, nikdy však necítil únavu ani zhoršení dýchání.  

 

Krátkodobý a dlouhodobý léčebný plán: 

 V rámci krátkodobého léčebného plánu bych pokračovala v dosavadní 

rehabilitaci, kde bych se ještě více zaměřila na využití právě nově získaného 

expiračního dechového trenažeru, který bych zahrnula do terapie.  

Dlohodobý léčebný plán by byl odvozen od progrese toho onemocnění u 

pacienta v závislosti na dechových parametrech. Určitě bych nahradila flutter acapellou, 

která je jemnější, více bych se zaměřila na kontrolované dýchání. Postupně bych 

pacienta seznemovala s dalšími metodami, které existují a jsou využity těmito pacienty 

a na kterých bude postupně závislí, ať už se jedná o neinvazivní či invazivní ventilaci. 
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Vyhodnocení grafů: 

 Každý pacient s tímto onemocněním pravidelně navštěvuje spirometrická 

vyšetření. Pacient A.M. dochází pravidelně na spirometrii jednou za půl rok. Následující 

grafy jsou pořízené z let 2004 (graf č. 1, 2, 3) a 2011 (graf č. 4, 5, 6). 

 

Graf č. 1 znázorňuje křivku objem – čas, ze které hodnotíme VC plic a to 

inspirační a expirační, kdy pacient je schopen po maximálním výdechu nadechnou 

(VCin) 1.76 l a po maximálním nádechu vydechnout (VCex) 1,61 l. 

  Graf č.1 

 

Na grafu č. 2 je znázorněna křivka průtok objem, kde zjišťujeme, že pacient je 

schopný usilovně vydechnout za 1 s po maximálním nádechu (FEV1) 1,64 l, jeho 

vrcholový výdechový průtok (PEF) je 3,28 l/s a maximální výdechový průtok (MEF) 

měřený na úrovni  FVC 75% je 2,70 l/s, na FVC 50% je to 1,98 l/s a na FVC 25% je to 

1,57 l/s . 

   Graf č.2 
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Na grafu č. 3 najdeme vyhodnocení parametrů předchozích dvou grafů (graf č. 1 

a graf č. 2).  

 

Graf č.3 

 
 

 

 

Na grafu č. 4 vidíme křivku průtok – objem, ze které můžeme odvodit, že 

pacient je schopný usilovně vydechnout za 1 s po maximálním nádechu (FEV1) na 1,73 

l, jeho vrcholový výdechový průtok (PEF) je 3,64 l/s a maximální výdechový průtok 

(MEF) měřený na úrovni  FVC 75% je 3,48 l/s , na FVC 50% je to 2,89 l/s a na FVC 

25% je to 1,85 l/s. 

Graf č. 4 
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Na grafu č. 5 je znázorněna křivka objem – čas, kdy pacient je schopen po 

maximálním výdechu nadechnou (VCin) 1,62 l a po maximálním nádechu vydechnout 

(Vcex) 1,53 l. 

 

Graf č.5 

 
 

Na grafu č. 6 najdeme vyhodnocení parametrů předchozích dvou grafů (graf č. 4 

a graf č. 5). 

Graf č. 6  

 

  
 

Zhodnocení: 

  

Z předchozích parametrů usuzujeme, že pacient již v roce 2004 měl sníženou 

vitální kapacitu plic, jak inspirační tak expirační, i když jen mírně pod hranicí normy. 

V roce 2011 tento pokles byl výraznější, ale ostatní parametry (MEF, PEF, FEV1) 

vykazovaly mírné zlepšení oproti výsledkům z roku 2004. Přesto jsou tyto všechny 
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parametry snížené z hlediska normy. Toto snížení parametrů je z hlediska progrese toho 

onemocnění očekávané, důležité je, že i přes FVC max 49% je FV křivka bez známek 

obstrukce. 
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6 DISKUSE 
  

Pacienti s DMD jsou ohroženi akutními a následně i chronickými respiračními 

obtížemi zahrnujícími kombinaci hypoventilace, z důvodu svalové slabosti, a 

neefektivní hygieny dýchacích cest, díky neadekvátnímu kašli. Ačkoliv ještě neexistuje 

metoda, technika nebo léčebná strategie vedoucí k uzdravení těchto jedinců, je zde 

mnoho dostupných podpůrných intervencí, které prodlužují a zlepšují kvalitu života. 

 Tato bakalářská práce poukazuje na využití poměrně široké škály technik a 

metod ke zlepšení ventilačních parametrů společně se zlepšením klinických příznaků. 

Většina autorů se v této oblasti neliší svými názory, ba naopak postupují podle 

podobného léčebného plánu. Ale jsou i tací, kteří se v určité oblasti odlišují svým 

náhledem.  

Poměrně častým diskutabilním tématem je to, zda trénink respiračních svalů 

spíše tyto svaly nevysiluje (Finder, Bach). Jednou z teorií je, zda u tak oslabených svalů 

nedojde ještě k většímu oslabení a únavě. Některé studie uvádí zlepšení ve svalové síle 

a vytrvalosti a některé zas, že se tyto parametry nemění. Je důležité brát v potaz zjištění, 

že poškozený ochranný mechanismus oxidu dusnatého může vést k většímu poškození 

právě při cvičení těchto svalů. Trénink respiračních svalů může, ale nemusí vést ke 

zlepšení zachování funkce plic v závislosti na síle a vytrvalosti, kdy účinky tréninku 

dýchacích svalů nejsou u všech pacientů stejné. 

Důležitým znakem poruch dýchání ve spánku je chrápání. Autoři často řesí 

otázku zda toto chrápání u myopatických pacientů operovat či neoperovat. Respiktive 

zda operace pomůže nebo zda je to zbytečný zásah do organismu (Marcus). Někteří 

autoři zastávají názor, že operace u pacientů s DMD není vhodná (Smolíková). 

Nejčastěji řešenou problematikou, kterou se mnoho autorů zabývá je otázka určit 

správnou dobu, kdy je nutná mechanická ventilace. Jedná se hlavně o noční ventilace, 

kdy není přesně definovaná hranice mezi tím, kdy už je potřeba zahrnout noční ventilaci 

do léčby a kdy ještě ne. Tato hranice není známa a zatím není určena hodnota, kdy by 

bylo potřeba zasáhnout. Podle mého názoru je potřeba přistupovat idnividuálně ke 

každému pacientovi. Ne všichni pacienti stejného věku a se stejnou diagnózou mají 

stejné symptomy. Reakce na léčbu nemusí být u všech pacientů stejná, ba naopak každý 

jsme jiný a tudíž i jinak reagujeme. Většina lékařů se shoduje v tom, že noční ventilace 

je vhodá u pcientů, kteří mají: znaky či symptomy hypoventilace (FVC < 30% je 
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rizikové), SpO2 < 95% a CO2 > 45mm Hg v bdělém stavu, AHI > 10/hod při 

polysomnografii nebo čtyři a více epizod SpO2 < 92% nebo poklesy SpO2 nejméně 4% 

za hodinu spánku. 

Podle většiny autorů by noční ventilaci měly předcházet techniky ke zvýšení 

objemu plic a techniky manuálního a mechanického asistovaného odkašlávání. 

Techniky ke zvýšení objemu plic se provádějí v případě FVC < 40% a asistované 

odkašlávání je nutné při respirační infekci a hodnoty PCF < 270 L/min, hodnota PCF < 

160 L/min nebo maximální tlak při výdechu < 40cm vody, hodnota FVC < 40% nebo < 

1,25 L u starších dospívajících pacientů a dospělých. 

Denní ventilace je často řešena v souvislosti s timingem tracheostomie. Zásadní 

je používání noční ventilace v bdělém stavu. Podle některých autorů (Bushby) je dalším 

kritériem abnormální polykání v důsledku dyspnoe (řešená ventilátorem), neschopnost 

říct jednu větu bez zadýchání, hypoventilace SpO2 < 95% a CO2 > 45 mm Hg v bdělém 

stavu. Tracheostomie patří mezi jedno z posledních řešení respiračních komplikací, ke 

kterým dost často podle většiny autorů lékaři přistupují s opatrností a s podloženými 

faktory vyžadujícími toto (né jiné možné) řešení. Je to v případě, kdy pacient již není 

schopen používat NIV nebo nedojde k úspěšné extubaci během vážné nemoci a 

samozřejmě na přání pacienta. 

Ačkoliv asistovaná ventilace prostředníctvím tracheostomie může život pacienta 

prodloužit, je cílem propagovat používání neinvazivních způsobů asistované ventilace. 

Stále více názorů se přiklání k volbě NIV, která by podle mého názoru měla být 

přednostní před jakýmkoliv invasivním zasahem do organismu. NIV zlepšuje kvalitu 

života pacienta.  
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7 ZÁVĚR 
  

Tato bakalářská práce je zaměřená na respirační fyzioterapii u DMD pacientů, u 

kterých je nezbytně nutná a nenahraditelná. Je zde popsáno mnoho metod a technik, 

které mohou být využity v různých stadiích tohoto progresivního onemocnění. Velmi 

důležitým faktorem je včasná diagnostika a samozřejmě na ní navazující včasné 

zahájení respirační fyzioterapie. Pacienti jsou odkázáni na kontrolní vyšetření, jejichž 

frekvence a počet se stupňuje s progresí onemocnění. Práce poukazuje na to, že 

v různém stadiu progrese onemocnění se využívají různé metody a techniky respirační 

fyzioterapie. Od technik ke zvýšení objemu plic přes techniky asistovaného 

odkašlávání, noční a denní ventilaci až po tracheostomii. Jsou to metody, které 

přispívají k prodloužení a zvýšení kvality života pacienta. Nejen díky respirační 

fyzioterapii je pacient schopný se rozvinout a dosáhnout určitého vzdělání a následně 

také zaměstnání. Je však důležité myslet na to, že naším cílem není pacienta vyléčit, ale 

zmírnit komplikace a projevy spojené s DMD. Je potřeba s pacientem dostatečně 

komunikovat a hlavně zvolit správný postup léčby.  

Bakalářská práce byla vytvořena za účelem souhrnu informací týkajících se 

problematiky respirační fyzioterpie a poskytnutí všeobecného přehledu mezinárodních 

přístupů k léčbě dechových obtíží u nemocných DMD.   
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